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1. Общо описание  

Предполага се, че сте запознати с главните въпроси, свързани с целите на напояването. 
Поради тази причина този наръчник съдържа само информация,   необходима при 
експлоатацията на системата “Water Control”. 

Гаранционните условия важат , само ако контролерът се експлоатира според 
посочените в този наръчник указания и проблемът е възникнал по време на 
гаранционният период.  

1.1. Приложение 

“Water Control” може да бъде иползван за програмирано отваряне и затваряне на 
хидравлични клапани работещи на 24V/50Hz. Температурата при експлоатация е в 
обхват от 0° / 50°C, а температурата при съхранение е в обхват от  -20° / 50°C. 

1.2. Гаранционна информация 

Regnerbau cawl GmbH – Perrot гарантира на собствениците, на новите си продукти, 
липсата на материални и/или производствени дефекти. Предоственият продукт се 
използва за напояване, в съответствие с препоръките определни от производителя през 
посоченият гаранционен период. Гаранцията не покрива щети причинени от природни 
бедствия (бури, наводнения и т.н.). 

 По време на гаранционния период  Regnerbau cawl GmbH – Perrot ще поправи или 
подмени всички дефктни части по тяхна лична преценка, ограничавайки своята 
отговорност само за даващите дефект компоненти. Всякакви други изрични гаранции са 
изключени. 

При неправдоподобно предяваване на претенции относно дефектен компонент, 
можете да го върнете при вашия местен снабдител или да се свържете с  
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потребителстият център на  Regnerbau cawl GmbH, Industriestrasse 19-29, D-75382        
 Althengstett, Germany. 

Тази гаранция не важи за контролер използван и/или инсталиран и/или 
модифициран в несъответствие с техническите параметри или 
експоатационните/инсталационните инструкции представени от Regnerbau cawl GmbH – 
Perrot. 

Regnerbau cawl GmbH – Perrot не поема никакви отговорности  за непреки и 
после-следващи щети възникнали при използването на контролера, 
включително и увреждане на растителна маса; технологични разходи и такива 
за поддръжка през период на съществуване на дефект или когато контролерът 
е бил изключен; повреда на друго имущество; контузии и наранявания на 
обслужващ персонал, причинени от невнимание или други причини. Всички 
гаранции, включително такива за качество и годност на стоката важат за 
гаранционният период, както е определено от закона.   

2. Безопастност 

Това ръководство за експлоатация и безопастност съдържа основните инструкции за 
инсталация, употреба, поддръжка и поправка на контролера. Необходимо е професионален 
техник, инсталиращ “Water Control” и опериращият с него персонал да изучат старателно 
това ръководство, преди  инсталиране на контролера и въвеждането му в експлоатация. 

Моля следвайте главните инструкции за безопастност описани в този раздел, както и 
специфичните предупреждения за безопастност, отбелязани в следващите раздели. 

2.1. Отбелязване на инструкциите в наръчника 

Инструкции за безопастност, неспазването на които, може да доведе до риск за здравето, 
са отбелязани със знак за „ВНИМАНИЕ”  

 

WARNING (опастност) е изписано до инструкции, чието неспазване може да предизвика 
риск за изправността на контролера и/или неговото действие. 

 

„ВНИМАНИЕ” – когато контролерът е включен към мрежата, неговият 
трансформатор е под напрежение. Докосването му може да доведе до опасен за 
живота шок. 

2.2. Риск при неспазване на инструкциите за безопастност 
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Неспазването на инструкциите за безопастност може да доведе до сериозни наранявания; 
щети на околната среда и/или контролерът. Неспазването на инструкциите за безопастност 
може да отмени всички претенции за покриване на щетите по време на гаранция. 

 

3. Описание на “Water Control” 

3.1.     Характеристики на действие 

- три независими напойтелни програми (А,В,С), всяка от които с четири времена на 
стартиране 

- време на действие на станцията 1-99 минути 

- напойтелен календар за седем дни  

- ръчен старт на индивидуални станции или програми 

 3.2. Електрически характеристики 

- захранване: 230 V/AC, 50Hz 

- изходно напрежение: 240 V/AC 

- постоянна текуща мощност: 300 mА 

- краткосрочна текуща мощност: 450 mА 

- изходи, предпазени от късо съединение  

- в случай на прекъсване на ел. захранването, програмираните дании и времето на 
действие ще се запазят посредством резервна батерия 

 3.3. Входове и изходи 

- връзки на станцията – варищи от 2 до 12 станции 

- 24 V/AC за управление на главен глапан или реле на помпа(и) 

- сензор за дъжд 

- постоянен изход 24 V/AC 

 3.4. Индикатори и контролери  

- течно-кристален дисплей 90/36 мм. 

- индикатори за процес на действие и време 

- пет мулти-функционални бутона 

 3.5. Размери и др. Характеристики 
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 - размери на пластмасова кутия: дължина – 350мм; широчина – 270мм; височина – 
110мм 

 - осем отвора за вход/изход 

 

4. Инсталиране  
4.1. Инсталиране на стена 
- Изберете сухо място, предпазено от пряка слънчева светлина, на което да 

инсталирате контролера 
- Фиксирайте задният капак на пластмасовата кутия за стената с три винта (включени 

в пакета). За целта отвийте предният капак. 

 

WARNING   Контролерът трябва да докосва стената само на местата, където се намират 
дупките за монтажните винтове. Не включвайте контролерът в мрежата докато не е 
монтиран на стената, всички клапани не са вързани, и предният капак не е поставен 
обратно на мястото си.  
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4.2 Свързване (окабеляване) на контролерът и клапаните 
 
Схема: 
на сензор за дъжд   за външен старт с пусков бутон 
 

 

Свързване на контролерът и клапаните 

- Свържете всички клапани и входове/изходи, съгласно схемата 

WARNING   използвайте входните връзки и щуцерите на кабелите, включени в пакета за 
всички свързани кабели. 

- изходният поток не трябва да надвишава 150 mА за всяка намотка. 

Използване на главен клапан или реле за помпа(и) 

WARNING разстоянието между релето и контролерът трябва да бъде поне 5 метра 

Свързване на сензор за дъжд 

В началната конфигурация, вместо сензор за дъжд е инсталиран мост  

Контролерът е фабрично готов за инсталране на сензор за дъжд, който е затворен 
(изключен). Препоръчва се сензорът за дъжд да бъде Perrot MiniClik. 

Премахнете мостът  и инсталирайте сензорът за дъжд. 
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Свързване на пусков бутон за външна програма – старт (поръчков номер CBK2 
49165) 

В началната конфигурация, вместо сензор за дъжд е инсталиран мост  

Премахнете мостът  и инсталирайте пусковият бутон. Препоръчва се ”jung” пусков бутон 
833-18W; WG 800 IP44 контакт (отварящ/затварящ) или цилиндричен ”jung” пусков бутон 
UP3 ключ, 3051938 ”jung” 28. 

Свързване на часовник за кратко време (външен ключ) 

Клапаните с кратък период на действие, трябва да бъдат активирани на място, 
използвайки  контактът с постоянни 24 V/AC (виж схемата за свързване). Тази връзка се 
използва при тенис кортове, при необходимост от отстраняване на прах чрез картко-
временна поливка. 

Главният клапан няма да се стартира при активацията на клапаните с кратък период на 
действие. За целта се изисква специално окабеляване. За информация свържете се с 
производителя. 

5. Привеждане на котролерът в действие  

Контролер 
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Дисплей 

Показаният дисплей ще се появи след включване на контролерът. 

 

Номер на избрано меню 

Детайлите и съобщенията на дисплея ще бъдат обяснени по-нататък в наръчника. 

Програмиране 

Избор на меню – избират се менюта от 1-8 чрез натискане на бутона.  

Избраното меню е показано два пъти на дисплея. 1 - в долния ляв ъгъл чрез дигитален 
номер 2 – със символ отговарящ на специално избраното меню. 
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Бутони и техните функции 

Контролерът има пет бутона със следните функции 

  : за избиране на специално меню 

 : за увеличаване на избраната стойност 

 : за намаляване на избраната стойност 

 : за преминаване на следваща позиция и/или за потвърждение 

 : за избиране на напойтелна програма 

Настройка на време и дата        

    

1. Избира се меню 1 или символът  чрез бутонът  

2. Задава се ден чрез  и  бутони. Избраният ден ще бъде показан чрез мигаща 
стрелка в дъното на дислея. 

3. Потвърждава се избраният ден чрез бутона и се преминава към настройките за 

час, индикацията на който ще започне да мига. Необходимият час се избира с  

и  бутони. 

4. Потвърждава се избраният час чрез бутона и се преминава към настройките за 
минути, индикацията на които ще започне да мига. Необходимата минута  се избира 

с  и  бутони. 

5. Натиснете  още веднъж за потвърждаване на настройката за минути, и 
напуснете менюто. 
 

В случай на прекъсване на ел. захранването, настройките за време и дата ще 
бъдат запазени поне за година. При възникване на по дълга липса на ел. 
захранване ще е необходимо пренастройване.        
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  Настройка на времето на действие на станцията 

 

1. Избира се меню 2 или символът   чрез бутонът  

2. Избира се програма (А, В или С) чрез бутонът . Избраната програма е показана 
в горният ляв ъгъл на дисплея до думата “Prog”. 

3. Първата и втората позиция на дисплея показват станциите, докато третата и 
четвъртата показват продължителнистта на напойтелния период. 

4. Настройва се желатана продължителност на напойтелният период, за съответната 

станция използвайки  и  бутоните. 

5. Натиска се  за подвърждаване на стойността и за преминавана на следващата 
станция. 

6. Повтарят се стъпки 4 и 5 за всички станции. 
7. Повтарят се стъпки от 2 до 6 за всички програми. 

 

Продължителността на действие на станцията може да бъде настроена от 0 до 99 минути. 

Ако кнтролерът има само три изходни модула, е възможно да бъдат програмирани 
само шест станции (три модула всеки с по две станции) 

С натискане на  и  едновременно ще се настрой продължителността на 
действие на станцията на “x--“ (равна на 0). Може да се възстанови предишната стойност 

на определената станция с натискане на . 

Време на забавяне на станцията 

 

1. Избира се меню 3 или символът   чрез бутонът  
2. Продължителността на времето за забавяне започва да мига на дисплея. 

3. Задава се желаната стойност на времето за забавяне  чрез  и . 
4. Зададената стойност се запазва с напускане наменюто. 

Времето на забавяне на станцията може да бъде настроено от 0 до 99 секунди. 

Времето на забавяне на станцията е периода между спирането на работещата 
станция и пускането на следващата. 
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С натискане на  и  едновременно ще се настрой времето на забавяне на 
станцията на “x--“ (равна на 0). Може да се възстанови предишната стойност на времето на 

забавяне, на определената станция с натискане на . 

Настройка на времето за начало на програмата. 

 

1. Избира се меню 4 или символът   чрез бутонът  

2. Чрез бутона  се избира програма (А, В или С), в която се въвежда или променя 
стартовото време. 

3. Наглася се началото на напойтелната програма през интервали от 5 минути 

използвайки  и . 

4. Натиска се  за подвърждаване на началото на програмата и се пристъпва към 
настройки за второ (трето, четвърто) стартово време, ако е необходимо. 

5. Повтарят се стъпки 2 до 4 при необходимост от задаване на стартово време за други 
програми (А, В или С). 

С натискане на  и  едновременно стартовото време ще се изтрие, но всички 
други данни ще останат запазени. Ако бъдат изтрити всичките четири стартови времена, 
напойтелната програма няма изобщо да стартира. 

Може да се възстанови предишното старово време на програмата с натискане на бутона 

. 

Настройка на дните за напояване 

 

1. Избира се меню 5 или символът   чрез бутонът  

2. Чрез бутона  се избира програма (А, В или С) 

3. Избира се  стартово време 1,2,3 или 4 чрез бутона  

4. Избраните дни за напояване ще бъдат отбелязани със светеща стрелка  в долната 
част на дисплея. Във всеки посочен ден ще се проведе напояване. Втората позиция 
на дисплея показва денят от седмицата, който искате да настройте; 
понеделник(Mon.)=1; вторник (Tue.)=2  и т.н. 

5. Напояването в показаният ден може да бъде активирано/деактивирано чрез бутона 

, като мигаща стрелка означава не се извършва напояване, а светеща  
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стрелка означава че е активирано напояване. 

 

6. Чрез бутонът  се преминава към следващият ден. Повтарят се стъпки 4 и 5, 
докато се настроят всички необходими дни от седмицата. 

7. Повтарят се стъпки от 3 до 6 за другите стартови времена на програмата. 
Повтарят се стъпки от 2 до 6 за другите напойтелни програми. 
За да се провери, дали зададените напойтелни програми не се припокриват, 

се натиска , което ще доведе до: 

меню 6 – ръчен старт   ; или  

 

меню 7 – изключено    ; или 

меню 8 – включено  

 Ако съобщение  мига на дисплея означава че зададените 
напойтелни периоди на станцията, стартовите времена и/или дните за напояване се 
припокриват (застъпват). 

Застъпванията най - лесно могат да се премахнат чрез изтриване или промяна на 
стартовите времена на програмата. 

Ръчен старт  на станция  

 

1. Избира се меню 6 или символът   чрез бутонът  
2. Позиции 1 и 2 показват номера на станцията. Позиции 3 и 4 показват напойтелният 

период на показаната станция. 

3. Избира се необходимата станция с бутона  
4. Наглася се необходимото време (от 0 до 99 минути) на действие на станцията,чрез   

 и . 
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5. За да се стартира станцията, едновременно се натискат  и . 

5. За да спре напойтелния процес, едновременно се натискт  и . 

Ръчен старт на напойтелна програма  

 

1. Избира се меню 6 или символът   чрез бутонът  

2. Избира се необходимата програма с бутон . Избраната програма ще се появи в 
горния ляв ъгъл на дисплея, до думата “Prog”. Програмите преминават в следната 
последователност : “  “(не е избрана програма), А, В, С 

3. За стартиране на избраната напойтелна програма се натискат  и 

едновременно. Дисплеят показва следното от двете: Позиции 1 до 4 – 
оставащото време от напойтелната програма в часове и минути или позиции 1 до 2 – 
номер на активираната станция; позиции 3 до 4 оставащото време от напойтелната 
програма в минути. 

4. За спиране на напойтелната програма се натискат   и едновременно. 

Може да стартирате станция или напойтелна програма независимо от статуса на 
сензорът за дъжд. 

Менюта и програмирани параметри не могат да бъдат променяни по време да 
действието на контролера. 

Изключване на контролера  

 

1. Избира се меню 7 или символът    чрез бутонът  
2. В долният десен ъгъл показва символът   ,а позиции от 1 до 4 

Показват настоящетото време. 
Ако напояването е било активно, всички клапани се затварят и всички програми 
спират. 
Програмите които са били спрени, няма да се рестартират, дори ако по-късно е 
избрано меню 8 (автоматичен старт). 
Всички програмирани данни ще останат непроменени. 
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Бутоните   , ,  и  нямат функции в това меню. 

Автоматичен старт 

 

1. Избира се меню 8 или символът   чрез бутонът . 
2. Дисплеят показва настоящето време. 
3. Само ако стартовото време на програмата е зададено в меню 4, символът  

е изобразен в долният десен ъгъл на дисплея. 

Това меню задейства всички напойтелни програми, който имат едно или повече стартови 

времена запазени в меню 4  

Ако сензорът за  дъжд е активен, символът  мига от дясната страна да дисплея. В 
такъв случай, автоматично стартиралата се напойтелна програма спира или тази, на която 
е предстояло да започне, не стартира. 

Ако напойтелната система е активна, дисплеят показва следното :  

- позиции от 1 и 2 – активирана станция 
- позиции от 3 и 4 – оставащо време на действие на тази станция 
- позиции от 1 и 4 – оставащо време на действие на напойтелната програма. 

Когато напойтелният период на определена станция изтече, времето на престой започва да 
нараства. То също е изобразено на дисплея. 

Бутоните   , ,  и  нямат функции в това меню. 

 

      

Настройки за външна програма стартираща се с пусков бутон 

Убедете се че, пусковият бутон е свързан съгласно описанието (точка 4.2, Свързване на 
пусков бутон за външна програма – старт) 

Water Control е настроен за сензор за дъжд - нормално затворен  (normally closed „nc”) 

Тези настройки трябва да бъдат променени на „Външен старт” (ЕS – External start) 

 



                                                                                          Офис: Гр.София, бул. “Братя Бъкстон” №40,  
Тел.: 02/ 9 555 284, Факс: 02/9 556 329, 

Мобилен: 0878 440 593 
 e-mail: info@aquapro-bg.com  www.aquapro-bg.com 

14 
 

 

Следователно изключете контролерът от мрежата. Натиснете и задръжте  когато го 
включвате отново. 

При всяко повтаряне на процедурата, контролерът променя настройките си, което е 
показано на дисплея. 

Индикация на дисплея:      Настройки: 

      нормално отворен 

 нормално затворен(за “Mini Click” сензор за дъжд – 
фабрични настройки) 

 Външен старт – за старт на програма с пусков бутон 

С натискането на пусковия бутон, напойтелна програма А стартира веднага, ако  

контролерът е настроен на меню 6 (ръчен старт); меню 7 (изключване); меню 8  

(действие). 

Външно стартираната напойтелна програма ще бъде спряна, ако пусковият бутон бъде 
натиснат отново, докато програмата действа. 

Изтриване на всички програмирани данни 

За изтриване на всички (напойтелни периоди, времена на престой, дни на напояване на 
всички станции), изключете контролерът от ел. мрежата, натиснете и задръжте бутонът 

и включете контролерът отново в захранването. 

 

 

6.  Поддръжка на контролера 

Защита – контролерът е защитен с чувствителен T 0.2 AH 250 V бушон. 

Най – често срещаната причина бушонът да изгърми е свързан на късо контролен кабел на 

клапан. Индикация за късо съединение се появява за кратко като . 

След това дисплеят се изключва напълно и всички съобщения изчезват. 
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Смяна на бушона : 

1. Изключете контролерът от ел. мрежата. 
2. Махнете предният капак като развиете болтчетата. Бушонът е разположен в ляво 

над терминалите за захранващия кабел (виж глава 5 – контролер). 
3. Махнете повреденият бушон от стойката. 
4. Поставете нов бушон. 
5. Поставете обратно предния капак. 
6. Включете контролерът в ел. мрежата. 
7. Проверете дали устройството работи нормално. 

 

WARNING   Контролерът е защитен с 0,2 АН (бавен) бушон. Всеки    един 
опит за байпас на бушона или подмяната му с друг вид такъв, 
може да доведе до сериозни наранявания и/или повреда на 
устройството. 

Подменяем разширителен модул. 

 Изходният модул (виж глава 5 – контролер) е подменяем. Създаден е така че да 
изгори в случай на висок волтаж, за да се предпази платката на контролера. Глава 7 – 
отстраняване на проблеми предоставя напътствия за установяване на различни грешки 
на изходния модул. 

Подмяна на външен модул. 

1. Изключете контролерът от ел. мрежата. 
2. Махнете предният капак. 
3. Изключете захранващият кабел от повредения разширителен модул. 
4. Махнете винтчетата фиксиращи модула. 
5. Издърпайте външният модул надолу от кутията. 
6. Натиснете новият модул нагоре в кутията. 
7. Завиите фиксиращите винтчета, и свържете кабелът. 
8. Проверете дали цялата система работи нормално. 

Увеличаване на броя на станциите, командвани от контролера 

Контролерът е конфигуриран да управлява определен брой станции. (минимум 2 и 
максимум 12). При нужда от увеличаване броя на станциите, това се извършва на стъпки 
от 2 до максимум 12 станции, като всеки външен модул побира 2 станции. 

Може да поръчате нужният брой външни модули No. CBS2 49160 от местния 
дистрибутор. 

Инсталиране на външен модул 
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1. Изключете контролерът от ел. мрежата. 
2. Махнете предният капак. 
3. Натиснете новият модул нагоре в кутията. 
4. Завиите фиксиращите винтчета, и свържете кабелът. 
5. Проверете дали цялата система работи нормално. 
6. Програмирайте времето на действие на напойтелната програма за новите модули 

както е описано в меню 2  . 

Софтуерът на контролера автоматично отчита броя на инсталираните станции. Този брой 
не може да бъде превишен по време на програмирането. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Отсраняване на неизправности. 

 

Проблем:  Дисплеят показва че се извършва напояване, но клапанът (ите) не са 
отворени, въпреки че индикацията (LED) за активирана станция свети. 

Пичина 1:  Липса на на волтаж в намотката на клапана (ите).  

Действие : Проверете окабеляването. Измерете напрежението на намотката 

Пичина 2: Повредена намотка на клапаните. Действие : Подмяна на намотката. 

Пичина 3: Липса на напор Действие : Проверка на релето на помпата и на самата 
помпа 

Пичина 4: Липса на волтаж на изхода към клапана Действие : Подмяна на външния 
модул. 

 

Проблем: Напояване не се извършва, но клапанът(ите) са отворен. Индикацията (LED) 
за активирана станция не свети. 

Пичина 1: Наличие на напрежение в намотката на клапанът(ите) или повреден 
разширителен модул. Действие : Подмяна на външния модул. 
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Пичина 2: Липса на волтаж в намотките или механична повреда на клапан(ите) 
Действие :  Проверка на клапанът(ите). 

 

Проблем: Грешни дата и време 

Пичина 1: Дългосрочно прекъсване на захранването Действие : Настройва се датата и 
времето 

 

Проблем: На дисплея се изписва   

Пичина 1: Свързан на късо или претоварен изход. Действие : Отсраняване на късото 
съединение. Изключване на устройството от ел. мрежата за да може да се рестартира. 

 

Проблем: Автоматичната поливка не стартира 

Пичина 1: Контролерът не е включен на автоматичен старт меню 8. Действие : Избира 

се меню 8 или символът   чрез бутонът . 

Пичина 2: Неправилно зададено стартово време Действие : Задава се стартово време от 
меню 4. 

Пичина 3: Определеният ден не е бил зададен в тази програма Действие : Наглася се 
необходимият ден от меню 5. 

 

Проблем: Няма индикация на дисплея 

Пичина 1: Устроиството не е включено към ел.мрежата или има прекъсване на ел. 
захранването. Действие : проверете параметрите на мрежата които трябва да са 230 
V/AC, 50Hz. 

Пичина 2: Изгорял бушон Действие : Подменете бушона. Видът на който е (T200mA 
250V). 

Пичина 3: Дефектна или повредена платка Действие : Сменете контролерът 

 


