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Въведение 
 
Поздравление! Вашият контролер за напояване SmartLine™ е предназначен да поддържа 

доброто състояние и качеството на вашия ландшафт като съхранява вода, за да намали до 

минимум вашите експлоатационни разходи. Контролерът SmartLine™ може да изпълнява 

стандартни времеви графици за напояване или, при допълване по избор със серията SLW на 

Инсталация за напояване на място, автоматичният режим за настройка на контролера ще 

анализира данните за времето „на обекта”, за да зададе автоматично оптималното време за 

напояване за всяка зона, на основата на патентованата методика Weathermatic. Автоматичната 

настройка също така пести вода като настройва автоматично циклите на работа и попиването 

на водата с цел да се намалят излишните количества. 

 
НА ВНИМАНИЕТО НА ТЕЗИ, КОИТО ЩЕ ИНСТАЛИРАТ СИСТЕМАТА: 
 
МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ПРЕДИ ДА ИНСТАЛИРАТЕ И ЗАПАЗЕТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО ЗА 

СОБСТВЕНИКА НА СИСТЕМАТА. 

 
Този контролер не е предназначен за използване от малки деца или хора с увреждания, 

оставени без надзор. Малките деца трябва да са под наблюдение, за да сте уверени, че не си 

играят с уреда. 

Ако е повреден захранващият кабел, той трябва да бъде заменен от производителя, сервизния 

представител на производителя или от друго квалифицирано лице, за да се избегнат опасности 

при използването на уреда. 

 
 
U.S. Patent No. 6,314,340 TRADEMARKS: 
 
Weathermatic 
SmartLine™ 
Интелигентни решение за професионалисти 
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1.0 Аксесоари 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SmartLine™ аксесоарите са ви предоставени чрез вашата професионална 

инсталационна програма Weathermatic. За повече информация и инструкции за 

дистрибуторите на Weathermatic вижте www.weathermatic.com. 
 

 
 

Метеорологични инсталации на площадката 
SmartLine™ метеорологични инсталации с 
чувствителност към валежи и замръзване 

SLHUB 
SmartLine™ 
комуникационен 
концентратор на 
данни 

No. 955 Rain Sense 
Датчик за валежите за 
използване, когато не е 
инсталирана метеорологичната 
станция SLW Series на обекта 
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2.0 Запознайте се с Вашия контролер Smartline™ 
 

2.1 Запознайте се с пулта за управление на вашия SmartLine™ 
контролер 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SmartLine™ Контролер LCD дисплей 
 

Осигурява следната информация, когато контролерът е настроен на РАБОТА (RUN), 

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СИСТЕМАТА (SYSTEM OFF) или когато не се извършва активно 

напояване (дисплей с програма на празен ход): 

 

Мощността на батерията: Ако иконата на батерията е плътно черна, силата на 

батерията е добра. Ако иконата само е очертана, трябва да смените батерията. 

Контролерът SmartLine™ използва 9V алкална батерия, за да поддържа правилното 

време при отпадане на захранването. За работата на клапаните е необходимо 

променливотоково захранване, но батерията от 9V временно ще захранва процесора и 

дисплея. (SL800 използва часовник-календар за реално време, вместо резервна 

батерия, за да поддържа правилното време при отпадане на захранването. Иконата на 

батерията няма да се вижда на дисплея, освен, ако не завъртите селектора към някое 

от положенията на автоматичното регулиране (Auto Adjust), за да проверите батерията  

в произволен SLW.) 
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Забележка: Ако използвате произволна серия  от метеорологичната инсталация SLW, 

вие също така можете да използвате същата икона на дисплея, за да проверите 

състоянието на алкалната батерия от 9V в метеорологичната инсталация. Ако 

завъртите селектора към някое от положенията за автоматично регулиране иконата на 

батерията на дисплея ще показа силата на батерията на метеорологичната станция 

SLW 

 

Комуникации: Ако използвате произволна серия от метрологичната инсталация в 

реално време SLW, иконата на антената на дисплея ln*fA показва добра връзка между 

метрологичната инсталация SLW и контролера SmartLine™. Ако лентите на антената 

мигат, това показва, че е възникнала комуникация през последните 5 минути. Ако 

комуникацията е възникнала в рамките на 5 дни, иконата на антената ще изчезне и 

SmartLine™ контролерът ще използва работните времена на зоната, програмирани в 

стандартен режим за напояване 
 
Следващ ден за напояване или следващи дни за напояване: Дисплеят ще покаже 

деня/дните за напояването през текущата седмица за Програма A. За да видите дните 

за напояване за Програма  B, C или D натиснете бутона PGM. 
 
Индикатор за повреди: Появява се САМО, когато е открита повреда. Завъртете 

циферблата към Разширената функция, за да видите повредите. След като завъртите 

циферблата на Разширените функции, индикаторът за повреди ще спре да мига, но ще 

продължи да се появява на екрана до отстраняване на повредата или докато 

потребителят отстрани повредата в Разширените функции. Ако повредата е изчистена 

от Разширените функции, тя отново ще се появи при следващо стартиране на 

програмата, ако не е коригирана. 
 
No AC: Появява се, когато към контролера се подава променливо напрежение. 
 
PGM Бутон: Контролерът SmartLine™ има 4 програми за напояване (A, B, C, и D). По 

този начин все едно имате 4 контролера в един. Можете да зададете зони към всяка 

програма, която желаете или за повече от една програма, с изключение на тези зони, 

които са определени за Програма D, за които не може да бъде зададено време за 

стартиране в A, B, или C. Програмата D ще работи конкурентно с A, B, или C. Дисплеят 

ще показва подред и двете програми, докато работи съпътстващата таблица. 

Програмата D обикновено се използва за микронапояване със слаба струя и 

продължителни работни времена. Зоните на разпръскване трябва да бъдат определени 
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за A, B, или C. 
 
Програми A, B, и C ще подредят операциите. Това означава, че, ако вашето време за 

работа за Програма A се застъпва с B или C, тогава B няма да започне преди A да е 

завършило и т.н.. Ако желаете точни начални времена за всички програми, уверете се, 

че вашето общо време за работа за всяка програма може да приключи преди да започне 

следващата планирана програма. 
 
Бутон ЗА РЪЧНО СТАРТИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА: 
 
Натиснете го, за да стартирате работата по напояването, когато циферблата за 

програмиране е зададен или в положение РАБОТИ (RUN) ) или СИСТЕМАТА Е 

ИЗКЛЮЧЕНА (SYSTEM OFF). Контролерът SmartLine™ ще стартира Програмата A или 

можете да натиснете бутона PGM преди да натиснете бутона РАБОТА НА РЪЧНА 

ПРОГРАМА (RUN MANUAL PROGRAM), за да изберете програмата, която ще работи. 

Можете да използвате бутона СЛЕДВАЩ (NEXT) за преминаване напред към другите 

зони в програмата, която сте стартирали. Работа на Ръчна Програма (Run Manual 

Program) ще анулира всякакви прескачания, забавяния или прекъсвавия на датчика. 

 
Специална особеност: Можете също Така да използвате бутона РЪЧНА РАБОТА НА 

ПРОГРАМА ( RUN MANUAL PROGRAM), за да започнете непрекъсната работа. Ако 

натиснете и задържите бутона РЪЧНА РАБОТА НА ПРОГРАМА (RUN MANUAL 

PROGRAM) за 15 секунди, избраната програма ще работи в непрекъснат кръг. С други 

думи, това ще поддържа непрекъснатата работа на програмата, докато циферблата се 

превключи на СИСТЕМА ИЗКЛ (SYSTEM OFF). Тази особеност работи само в 

стандартен режим. 

 
Дисплей при работеща програма: Когато програмата работи, екранът ще показва 

програмата, която работи, номера на зоната, която работи и оставащото време за 

работа. ОРАНЖЕВ СВЕТОДИДОД показва, че програмата е в режим ПАУЗА (PAUSE), 

изчаквайки програмираното забавяне в контролера да изтече (работа/просмукване, 

забавяне на главен клапан, забавяне зона към зона, пропуснат час). Дисплеят ще 

показва ПАУЗА (PAUSE), докато започне напояването. 

Дипсплей при положение на циферблата СИСТЕМА ИЗКЛЮЧЕНА (SYSTEM OFF): 

Когато циферблата на контролера SmartLine™ е в положение СИСТЕМА ИЗКЛЮЧЕНА 

(SYSTEM OFF), процесорът и часовникът продължават да работят и всички стойности 

на програмата са задържани в енергонезависимата памет. В положение СИСТЕМА 
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ИЗКЛ (SYSTEM OFF) няма захранване към клапаните и няма да възникне автоматично 

напояване. Ако циферблатът е в положение СИСТЕМА ИЗКЛ (SYSTEM OFF) в 12:00 am, 

всички дефичити при автоматична настройка на напояването са изчистени и няма да се 

натрупат нови дефицити. Бутонът на ПРОГРАМА РЪЧНА РАБОТА (RUN MANUAL PRO 

GRAM) може все още да се използва за стартиране на програмата. ЧЕРВЕНИЯТ 

СВЕТОДИОД ще се покаже на дисплея, когато циферблатът се завърти на СИСТЕМА 

ИЗКЛЮЧЕНА (SYSTEM OFF). 

Ако преместите циферблата на което и да положение, различно от  РАБОТИ (RUN) или 

СИСТЕМА ИЗКЛЮЧЕНА (SYSTEM OFF) и пултът да управление не действа 30 минути, 

контролерът ще се върне в режим РАБОТА (RUN) и екранът на дисплея ще покаже 

празен екран по подразбиране или ще се върне към действащата програма, която е 

била прекъсната. 

 
Забележка: Когато СВЕТОДИОДЪТ РЕЖИМ (MODE LED) е ЧЕРВЕН, няма да 

има напояване. Обаче контролерът SmartLine™ ще запази програмите и 

текущия час/текущата дата. ОРАНЖЕВ СВЕТОДИОД означава, че временно е спряно 

напояването поради: Работа/Просмукване, забавяне на главния клапан, забавяне от 

зона в зона или пропуснати часове. При експлоатация програмата също ще бъде 

временно спряна, ако завъртите циферблата към което и да е положение, различно от 

РАБОТА (RUN) или ИЗКЛЮЧЕНА СИСТЕМА (SYSTEM OFF). Работещата програма ще 

продължи действието си след престоя (1), когато върнете циферблата на РАБОТА 

(RUN) или (2), ако програмата не е работила в продължение на 30 минути. 
 
Бутон Режим (Mode): Използва се за избиране на Автоматична настройка или 

стандартно напояване. По време на нормалната работа светодиодът РЕЖИМ (MODE) 

ще Показва ЗЕЛЕНО. Ще се смени на ОРАНЖЕВО по време на прекъсването на 

Работата и ще показва ЧЕРВЕНО, когато циферблатът на контролера SmartLine™ е 

завъртян на СИСТЕМА ИЗКЛЮЧЕНА (SYSTEM OFF). 

 
Бутон на датчика: Използва се за задействане или шунтиране на избираемите датчици 

за дъжд, замръзване или вятър. Ако тези датчици са свързани към вашия, избран е 

АКТИВЕН светодиод. Ако вашият датчик/вашите датчици спират работата на вашата 

система, АКТИВНИЯТ светодиод ще свети червено, докато датчикът/датчиците 

позволят възстановяване на напояването. При "дъжд" спира, светодиодът ще се смени 

от ЧЕРВЕН на ОРАНЖЕВ за 48 часа от допълнителното време на престоя преди 

светодиодът да светне ЗЕЛЕНО и да се възстанови работата на системата. По време на 
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прекъсване на работата на датчика, недостигът при автоматичната настройка за 

напояване( Auto Adjust Watering) ще намалее до нула при скорост 1" на час. 

Светодиодът на датчика ще покаже ЗЕЛЕНО, отново, когато датчикът/датчиците повече 

не прекъсват работата на вашата система. 
 

 
Забележка: Бутонът ДАТЧИК (SENSOR) може да се използва за шунтиране на 

датчиците за дъжд и замръзване, без оглед на това дали вашият контролер 

SmartLine™ е в стандартен режим или в режим Автоматична настройка. Функцията за 

шунтиране НЕ отменя възможността на метеорологичната станция на обекта SLW (On-

Site Weather Station) да продължи предоставянето на данни към вашия контролер 

SmartLine™ за автоматичната настройка на работата. Той може да се използва само за 

шунтиране на функциите за спиране при дъжд и замръзване. 
 

Ако искате да дезактивирате датчиците, използвайте бутона ДАТЧИК, за да може 

светодиодът ШУНТИРАНЕ (BYPASS). Пример: Искате да напоявате след наторяване и 

вашият датчик за дъжд все още е прекъснал програмата за напояване. Докато свети 

светодиодът ШУНТИРАНЕ (BYPASS), датчиците няма да се задействат от вашия 

SmartLine™ контролер, те ще отменят операциите за напояване, ако вашата система 

спре да работи. 
 

2.2 Програмиране 

 

Вашият контролер SmartLine™ има два режима на работа: СТАНДАРТЕН режим за или 

режим за автоматична настройка, патентован от Weathermatic. Стандартният режим 

използва работните времена, зададени от потребителя за отделните зони. Режимът 

Автоматична настройка използва работните времена, зададени от потребителя за 

отделните зони. 

Изчислява работните времена на зоната, на основата на местонахождението на обекта, 

въвеждане по зони и отчитане на времето от метеорологичната инсталация SLW. 

Забележка: Автоматичната настройка изисква допълнителна метеорологична 

инсталация SLW. 
 

И стандартният режим и режимът за Автоматична настройка използват въведените от 
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потребителя времена за стартиране, дните за напояване, B пропуснатите часове/дни и 

няколко разширени функции (забавяне на дъжда, забавяне от зона към зона и 

настройки на главния клапан). 

Забележка: Работните времена на зоната трябва да бъдат въведени за всяка 
използвана зона за контролера, за да разпознае той зоната или в стандартния 
режим или в режим Автоматична настройка. 

 

Използване на бутоните за програмиране 

 

МИГАЩИЯТ ДИСПЛЕЙ ПОКАЗВА, че е на лице изборът на потребителя. Бутоните на 

стрелките ▲ и ▼ се използват, за преминаване през цифровите стойности или, за да 

направите избора си от менюто с опции.. 

 
Бутони СЛЕДВАЩ (NEXT) и НАЗАД (BACK): Когато е програмирана зоната за 

напояване, лявата страна на дисплея ще показва номера на зоната. Бутоните СЛЕДВАЩ 

(NEXT) и НАЗАД се използват за преминаване през зоните. Ако мигащият дисплей 

показва избор на меню, различно от цифровата стойност, бутонът СЛЕДВАЩ (NEXT) ще 

отвори менюто за по-нататъшно програмиране. Бутонът НАЗАД (BACK) ще излиза от 

менюто и по избраната стойност се запаметява в паметта. 

 
БЪРЗО РАЗВИТИЕ: Докато програмирате, задръжте бутона със стрелката ▲ и ▼ и така 

бързо ще се премести мигащата стойност на дисплея. Бързото преместване също така 

може да се използва с бутоните СЛЕДВАЩ (NEXT) и НАЗАД (BACK) за бързо преместване 

през зоните. 

 
МЕНЮТА В МЕНЮТА: В случаите, където има менюта в менютата, всяко натискане на 

бутона НАЗАД (BACK) ще връща назад към следващото по-горно ниво, докато достигнете 

най-горното меню. 
 

ПРОМЯНАТА НА СТОЙНОСТТА ще се въвежда в паметта винаги, когато (1) премествате 

различно меню или (2) преместваме циферблата за програмиране на различна позиция. 

mailto:info@aquapro-bg.com
http://www.aquapro-bg.com/


 
 

                                                    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 

 12 

  Програмиране за стандартен режим за напояване    3.0 3.0 
 

3.0 Програмиране за стандартен режим за напояване 
 
 

3.1 Задаване на час и дата 
 

Използвайте бутоните на стрелките ▲ и ▼, за да промените мигащата стойност за 

часа. Преминаването след 12 часа автоматично сменя AM/PM (времето преди 

обяд/след обяд) Помнете, че задържането на бутоните със стрелките НАГОРЕ или 

НАДОЛУ бързо ще премине през мигащото меню. Забележка: За международни 

потребители, ако контролерът се захранва от 230VAC, 50 Hz AC, дисплеят ще 

отчита в международни часове, а не в AM/PM.) (бел.прев. – межд. часове-напр:7 и 19 

часа) 
Използвайте бутона СЛЕДВАЩ (NEXT), за да отбелязва чрез мигане минутите. 

Използвайте бутоните на стрелките ▲ и ▼, за да настроите минутите. Натиснете 

СЛЕДВАЩ (NEXT), за да преминете към календарната настройка. Използвайте бутоните 

на стрелките ▲ и ▼, за да месец/ден/година. Забележка: За международни 

потребители дисплеят ще отчита ден/месец/година.) Вашият контролер SmartLine™ 

има 100-годишен календар, така че, когато сте въвели правилната дата, контролерът 

SmartLine™ автоматично ще показва на дисплея правилния ден от седмицата. Вашият 

контролер SmartLine™ ще се настрои автоматично за високосните години. Необходима е 

ръчна настройка за часа за икономия при дневна светлина (Daylight Savings Time). 
 

3.2 Настройка на работните времена на зоната (Set Zone Run Times) 
 

Вашият SmartLine™ контролер ще покаже на дисплея оставащите 

часове, минути и секунди, когато зоната се напоява. Обаче, при това 

положение вие трябва само да зададете минутите (или часове и минути ) 

за всяка зона, според желаните времена за работа. Секундите не са избираеми. 
Използвайте бутоните СЛЕДВАЩ (NEXT) и НАЗАД  (BACK), за  да изберете зоната за 

настройка на времето за работа. Всички времена се избират от 1 минута до 9 часа и 55 

минути. Работните времена за ИЗКЛЮЧВАНЕ (OFF) до 59 минути са избираеми с 

увеличение от една минута. Работните времена от 1 час до 9 часа и 55 минути са 

избираеми с увеличение 5-минути. Използвайте бутоните със стрелките ▲ и ▼, за да 

зададете стойностите на мигащите часове. Ако зоната не е била използвана, задайте 

mailto:info@aquapro-bg.com
http://www.aquapro-bg.com/


 
 

                                                    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 

 13 

ИЗКЛЮЧВАНЕ (OFF). Зоната с настройка ИЗКЛЮЧЕНО (OFF) е ИЗКЛЮЧЕНА (OFF) 

КАКТО В Стандартен режим, така и в режим Автоматична настройка. 
Натиснете бутона PGM, за да зададете часа на зоната в една програма или в повече 

програми. Забележка: Програмата D е за съпътстваща работа за зони за 

микронапояване. Зоните, определени за Програма D не могат да се определят за 

програмите A, B, или C. Дисплеят  ще показва ИЗПОЛЗВАНО (USED), ако направите 

опит да въведете време в A, B, или C за зова, на която вече е зададено работно време 

в D 
 

Забележка: Ако дисплеят показва “0 ЗОНИ (ZONES),” нова показва, че в момента 

няма инсталирани модули SLM4 или не са били инсталирани при 

променливотоково захранване при плътно затворен панел. 
 

Внимание: Ако неизползваната зона е включена и задейства стартиращото реле на 

помпата, помпата може за прегрее или това да доведе до пръсване на тръбата. За да 

предотвратите работата на помпата без струя (сух напор dead heading), уверете се, че 

всички неизползвани зони са настроени като ИЗКЛЮЧЕНИ (OFF). 

0 

3.3 Настройка на дневните начални часове 
 

Всяка програма има 8 дневни начални часове. Контролерът SmartLine™ 

има 4 програми, така че вие имате на разположение 32 начални времена за 

всяко денонощие. Проверете иконата на програмата на дисплея, за да видите дали 

работите в A, B, C, или D. Използвайте бутона PGM, за да преминавате между 

програмите. Използвайте бутона СЛЕДВАЩ (NEXT), за да изберете началните времена 1 

до 8 за всяка програма. Използвайте бутоните на стрелките ▲ и ▼, за да настроите всяко 

искано от вас време за стартиране. Забележка: Уверете се, че сте избрали часа AM/PM 

според желанието си чрез преминаване след 12 часа. 
 

(За международни потребители дисплеят ще показва международните часове вместо 

AM/PM.) Началните времена са избираеми с увеличение от 10 минути. 
 

Важно: Необходимо е да знаете общото работно време, което сте въвели за всяка 

програма, за да може времето за всеки цикъл да завърши преди началото на следващата 

програма. Ако времето за работа застъпва следващото начално време, контролерът 
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SmartLine™ ще запази началните времена в рамките на всяка програма и между 

програмите, започвайки тези операции по времето преди да е завършила операцията, 

стартирайки от време 1 в програма A. Ако допълнителната програма D работи по същото 

време, както програмата в A, B или C, дисплеят ще показва подред иконата за двете 

програми на дисплея. 
 

Забележка: Периодът Работа/Просмукване може да намали необходимостта от 

задаване на многобройни начални времена с цел предотвратяване на 

изтичането. Използването на комбинацията от многобройни стартови времена и цикли 

Работа/Просмукване, може да доведе до увеличаване на прозорците за напояване, 

докато циклите Работа/Просмукване се прилагат към всяко начално време. 
 

Всички зони, които ще се използват трябва да имат определено време за работа, в 
зависимост от това дали използвате Стандартен режим или режим за Автоматична 
настройка. Вашият контролер SmartLine™ ще използва времената за работа на 
зоната като резервна програма за автоматична настройка. 

 

3.4 Настройка на дните за напояване 
 

При това положение на циферблата можете да изберете схема ДНИ, 

ИНТЕРВАЛИ или НЕЧЕТНО/ЧЕТНО (DAYS, INTERVAL, or ODD/EVEN). 

Използвайте бутоните със стрелки ▲ и ▼, за да изберете кой тип схема желаете във 

вашия контролер SmartLine™. Помнете, че трябва да проверите избора на програма 

(PGM), показван на дисплея. Можете да изберете различни графици за всяка програма, 

ако желаете. 
 
Ако изберете ДНИ (DAYS), след това използвайте бутона СЛЕДВАЩ (NEXT), за да 

преминете през всеки ден от седмицата и бутоните със стрелките ▲ и ▼, за да изберете 

състоянието ВКЛЮЧЕНО или ИЗКЛЮЧЕНО за всеки ден. Дните, избрани за напояване, 

ще бъдат показани отгоре на дисплея. 
 
Ако изберете схема ИНТЕРВАЛ (INTERVAL), натиснете бутона СЛЕДВАЩ (NEXT). 

Мигащият номер показва дневния интервал за напояване. SmartLine™ контролерът ще 

позволи интервал от 1 (всеки ден) до 30 (напояване веднъж на всеки 30 дни). След като 

сте избрали интервала, който желаете, натиснете бутона СЛЕДВАЩ (NEXT), за да 

настроите деня, когато желаете да стартира схемата на интервала. Използвайте бутоните 
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със стрелките ▲ и ▼, за да зададете началното време за деня отгоре на дисплея. 
 
Ако изберете схема с ЧЕТЕН/НЕЧЕТЕН ден (ODD/EVEN), натиснете бутона СЛЕДВАЩ 

(NEXT) и след това използвайте бутоните със стрелките ▲ и ▼, за да изберете напояване 

в ЧЕТНИ (ODD) или НЕЧЕТНИ (EVEN) дни. Ако на дисплея мига НЕЧЕТЕН (ODD), когато 

завъртите циферблата към друга позиция, вие сте избрали НЕЧЕТЕН (ODD). Същото 

важи и за ЧЕТНО (EVEN). Когато върнете циферблата на РАБОТИ (RUN), можете да 

видите следващия ден, когато ще работи вашата схема. Контролерът SmartLine™ ще 

стартира програмирането на ЧЕТНИ (ODD) или НЕЧЕТНИ (EVEN) в следващото налично 

време за стартиране, дори, ако то е на същия ден, за който сте задали схемата. Ако 

използвате смяна НЕЧЕТЕН (ODD), контролерът SmartLine™ няма да напоява на 31-вия 

ден от месеца и на 29ти февруари при високосна година, за да се избегнат 

последователни дни на напояване (31ви и 1ви или 29ти или 1ви). 
 

3.5 Настройка на невключени часове /дни/дати (по избор) 
 

Настройките за пропускане се използват, за да се настрои период, в който 

няма да има напояване. Например, ако живеете в община, която ограничава 

външното напояване между 10:00 am и 6:00 pm, можете да зададете тона време като 

период, през който няма да има напояване. ако програмата за напояване е прекратена за 

периода без напояване, по време на прекъсването ще мига ОРАНЖЕВИЯТ СВЕТОДИОД. 

Цикълът за напояване автоматично ще се възобнови в кроя на периода за прекъсване на 

напояването. Използвайте бутоните със стрелките ▲ и ▼, за да изберете 

ПРОПУСКАНЕ:ЧАС, ПРОПУСКАНЕ:ДНИ И ПРОПУСКАНЕ:ДАТИ (OMIT:TIME, OMIT:DAYS, 

И OMIT:DATES). Можете да изберете която и да е или всички от тези опции за пропускане. 
 

Ако желаете да прекратите напояването за един и същи период всеки ден, изберете 

ПРОПУСКАНЕ:ЧАС. След това натиснете СЛЕДВАЩ (NEXT). Стрелката (►) показва 

началото на времето за престой. Използвайте бутоните на стрелките ▲ и ▼, за да 

настроите времето. След това натиснете СЛЕДВАЩ (NEXT). Стрелката (◄) показва края 

на времето за престой. Използвайте бутоните на стрелките ▲ и ▼, за да настроите 

крайното времето. Функцията ПРОПУСКАНЕ:ЧАС (OMIT:TIME) ще прекрати всяка активна 

програма за напояване до изтичане на периода на престой. Превъртането на началното 

време (стрелка напред) между 12:00 am и 11:50 pm води до появяването на НЕ Е 

НАСТРОЕНО (NONE SET) и изчиства часа, който трябва да се пропусне. 
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Ако желаете да пропуснете определен ден от седмицата или дни всяка седмица от 

графиците за напояване, изберете ПРОПУСКАНЕ:ДНИ (OMIT:DAYS) с бутоните на 

стрелките ▲ и ▼. След това натиснете СЛЕДВАЩ (NEXT). Дисплеят ще покаже дните от 

седмицата като Пропускане (Omit) или Разрешено (Allow) ще мигат. 

 
Използвайте бутоните на стрелките ▲ и ▼, за да настроите Пропускане (Omit) или 

Позволено (Allow). Използвайте СЛЕДВАЩ (NEXT) или НАЗАД (BACK), за да преминете 

през дните на седмицата. Пропуснатите дни ще се виждат отгоре на дисплея. Всяка 

работеща потребителска програма ще спира в полунощ, за да отчете пропуснатите дни 

или дати. Програмите, които са планирани да започнат на ден, който се пропуска, ще 

бъдат прескочени. 

Ако желаете да пропуснете определени дати през годината, изберете ПРОПУСНИ (OMIT): 

ДАТИ (DATES). След това натиснете СЛЕДВАЩ (NEXT). Въведете месец и дата. 

Натиснете СЛЕДВАЩ (NEXT), за да въведете до 7 дати. Прехвърлянето на стойностите на 

месеца между 12 и 1 води до появата на mm/dd и изчиства пропуснатата дата. Всяка 

работеща потребителска програма ще спира в полунощ, за да отчете пропуснатите дни 

или дати.  

3.6 Настройка на % според сезона (По избор) 
 

Функцията Настройка на % според сезона позволява на потребителя да 

промени времената за работа на зоната чрез програма за всеки месец, за 

да може лесно да настрои напояването за сезонните изменения на климата. Времето, 

програмирано за всяка зона в ЗАДАВАНЕ НА РАБОТНИ ВРЕМЕНА НА ЗОНАТА (SET 

ZONE RUN TIMES) винаги 100% от стойността на настройките в Настройка на % според 

сезона. Когато използвате Настройка на % според сезона (Seasonal % Adjust), вие 

увеличавате или намалявате 100% стойността на времето. 

 

Забележка: Настройката на процента според сезона не е активна по време на 

напояване при Автоматична настройка. 

% в този режим са 0 до 300% при 5% увеличения. Използвайте бутоните на стрелките ▲ 

и ▼, за да настроите желания %. Натиснете PGM, за да изберете програма. 

 

ТОВА ЗАВЪРШВА ПРОГРАМИРАНЕТО ЗА СТАНДАРТНИЯ РЕЖИМ НА НАПОЯВАНЕ. 

ВЪРНЕТЕ ЦИФЕРБЛАТА В ПОЛОЖЕНИЕ РАБОТИ (RUN). 

mailto:info@aquapro-bg.com
http://www.aquapro-bg.com/


 
 

                                                    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 

 17 

mailto:info@aquapro-bg.com
http://www.aquapro-bg.com/


 
 

                                                    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 

 18 

Програмиране за режим за напояване с автоматична настройка   4.0 

4.0 Програмиране за режим за напояване с автоматична настройка 
 

Патентованата от Weathermatic автоматична настройка отменя работните времена на 

зоните, зададени от потребителя и изчислява работните времена на зоната на основата на 

местоположението на обекта, входните данни по зони и метеорологичните отчитания от 

Метеорологичната инсталация на обекта SLW Series On-Site Weather Station. 

Автоматичната настройка е предвидена да ви помогне да защитите вашия ландшафт като 

намалите неикономичното изтичане изтичане и намалите до минимум вашите разходи за 

вода. 

 

 

Предупреждение: Позициите за автоматична настройка върху циферблата 
могат да се изберат само, когато е инсталирана Метеорологичната 

инсталация SLW Series On-Site Weather Station, която е по избор. Допълнително 
трябва да се зададе изцяло Стандартната функция на програмата (виж Раздели 
4.1–4.4) преди да се зададе режимът за автоматична настройка. Времената за 
зоните за режима автоматична настройка на зоните, които се използват просто ще 
смени въведените времена за работа на зоните с изчислената стойност. 

 

Стъпка 1: Настройте ZIP код или географската ширина 

 

Операцията за автоматична настройка първо иска контролерът 

SmartLine™ да знае „къде по света” се намира. Потребителите в САЩ 

могат да зададат местонахождение чрез ZIP код. Потребителите извън САЩ могат да 

зададат местонахождение според географската ширина. Използвайте бутоните на 

стрелките ▲ и ▼, за да настроите ZIP код за САЩ или ГЕОГРАФСКА ШИРИНА 

(LATITUDE). За да намерите вашата географска ширина, вижте картата на световните 

Географски ширини на стр. 25. 

 

Ако зададете ZIP код, натиснете СЛЕДВАЩ (NEXT). Дисплеят ще покаже 5 Цифрови 

позиции за настройките на  ZIP кода. Използвайте бутоните със стрелките ▲ и ▼, за да 

зададете мигащ номер. След това натиснете СЛЕДВАЩ (NEXT), за да започне да мига 

следващият номер. Използвайте бутоните на стрелките ▲ и ▼, за да настроите 
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цифрата на секундите. Продължете процеса, докато всички номера от вашия ZIP код са 

настроени. 

 

Ако сте извън САЩ, ще въведете ГЕОГРАФСКА ШИРИНА (LATITUDE). Можете да 

използвате бутоните на стрелките ▲ и ▼, за да изберете каквато и да е надморска 

височина между 60 градуса на юг и 60 градуса на север. Настройката от 0 градуса е 

маркирана като ЕКВАТОР (EQUATOR). 
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Стъпка 2: Въведете данни за автоматично настройване за зоните: 

 

Въведете данни за автоматично настройване за зоните: Машина за поливане Тип, Тип 

инсталация, Тип почва и ПОВЕЧЕ/ПО-МАЛКО. Контролерът SmartLine™ няма да може 

да калкулира времената за работа без данни за автоматична настройка за всяка зона и 

без определяне на работни времена за зоната за всяка работна зона, която ще служи 

като резервен режим за автоматична настройка. 

 
Система от разпръсквателен тип За да изчислите времето за работа, контролерът 

трябва да знае очаквания коефициент на валежите за всяка зона. Използвайте 

бутоните СЛЕДВАЩ (NEXT) и НАЗАД (BACK), за да преминавате между зоните. 

Използвайте бутоните на стрелките ▲ и ▼, за да настроите зоната на ИЗКЛЮЧЕНО 

(OFF) или, за да определите коефициента на валежите 
 

Коефициентът на валежите може да бъде въведен по два начина: по тип на спринклера 

или според специфичния коефициент на валежите. Ако не знаете специфичния 

коефициент на валежите за зоната, можете да изберете вида на спринклера или 

оборудването за напояване, използвано за тази зона: Пулверизатор, Ротор, капково или 

фонтанно напояване. Контролерът SmartLine™ ще използва зададения коефициент на 

валежите за избрания тип спринклерно оборудване. Ако знаете специфичния коефициент 

на валежите, очаквани за зоната, както са посочени от производителя на спринклера, 

можете да използвате бутоните на стрелките ▲ и ▼, за да преминете през типовете 

спринклери и да изберете този номер. За потребителите от САЩ на дисплея ще се показва 

инчове на час (.2 до 3.0 инча на час). За международни потребители, контролерът ще 

показва на дисплея броя на валежите в сантиметри на час. Като правило в режима за 

автоматична настройка колкото по-нисък коефициент на валежи се въвежда, толкова по-

дълго ще бъде работното време на зоната за достигане на жизнените нужди на 

насажденията. 

 
 

СПРИНКЛЕР ПО ПОДРАЗБИРАНЕ SPRINKLER    
DEFAULT 
ТИП TYPE        КОЕФ. НА ВАЛЕЖИТЕ PRECIPITATION    
RATE 
ПУЛВЕРИЗАТОР SPRAY  
РОТОР ROTOR 
КАПКОВО DRIP 

1.5 ИНЧА ЗА ЧАС РОТОР 
0.5 ИНЧА ЗА ЧАС 
КАПКОВО 
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ЧЕШМА-ФОНТАН 
BUBBLER 

1.1 инча за час 
2.3 

 
 
 

Тип растение: Това положение се използва, за да се определи типа растение, което ще 

бъде напоявано от всяка зона като важен компонент за определяне на нуждите от 

напояване за всяка зона. Използвайте ▲ и ▼ бутони на стрелките, за да изберете типа 

или процента за всяка зона. Натиснете бутоните СЛЕДВАЩ (NEXT) и обратен (BACK), за 

да имате достъп до всяка зона. Възможностите за избор на типа растение са: 

CTurf (студен торф подобен на тревисто растение Poa patensis); WTurf (топъл торф като 

Св. Августин (St. Augustine); Храсти; Едногодишни (слоеве от цветя); Дървета ; и местни 

растения. Формулата на контролера SmartLine™ използва студен торф, окосен при 4 до 6 

инча височина като основен номер за напояване (100%) или фактора добив. Зададеният 

студен торф е 80%, който отчита средните височини на косене от 2 до 3 инча, което води 

до по-малко изпаряване и по-ниски изисквания за напояване. Ако предпочитате по-

специфични входни данни, можете да прехвърлите типовете растения и да използвате % 

обозначения от 10 to 300%. Например, трябва да се определи зоната с местни растения да 

бъде 30% вместо зададените 25%. Като правило в режима за автоматична настройка, 

колкото по-висок е въведеният процент на типа растение, толкова по-дълго ще бъде 

времето за работа, необходимо за достигане на жизнените нужди на растението 

 
ТИП РАСТЕНИЕ PLANT TYPE       ПО ПОДРАЗБИРАНЕ DEFAULT % 

CTURF 80% 
WTURF 60% 
SHRUBS 60% 

ANNUALS 150% 
TREES 80% 

NATIVE 25% 
 
За максимална икономия на напояването се препоръчва вашата спринклерна система 

за бъде зонирана с отделен клапан за всеки тип растение. Ако сте смесили типовете 

растения в отделна зона, трябва да изберете кой тип растение да се използва за 

определяне на изискванията за напояване. 

 
 
Тип почва Soil Type: Настройки на почвата Soil settings за типа почва и градуса на 

наклона са използвани, за да може вашият SmartLine™ контролер автоматично да 
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изчислява максималната дължина на времето на зоната преди да прекъсне 

напояването, за периода на изчисленията, за да позволи на водата да се просмуче в 

почвата. Периоди Работа/просмукване (т.нар. Цикъл/просмукване ) на основата на 

формули за промишлен стандарт намалява ненужното изтичане, причинено от 

напояване, което превишава възможностите на почвата за абсорбиране. Функцията 

Работа/Просмукване, включена в разширените функции може да бъде ръчно въведена 

за използване със Стандартен режим. Обаче, при автоматичен режим на настройка 

контролерът SmartLine™ автоматично ще изчисли времената Работа/Просмукване при 

зададените стойности на почвата според позицията на циферблата за типа почва. 

Настройките на Работа/просмукване, направени в разширените функции не са активни, 

когато контролерът е в режим за автоматична настройка. 

Използвайте бутоните на стрелките ▲ и ▼, за да изберете Глина (Clay), едър пясък 

(Loam) или пясък (Sand) тип почва за всяка зона. 

След като сте избрали типа почва за зона, натиснете бутона СЛЕДВАЩ (NEXT). Сега 

можете използвате бутоните със стрелки ▲ и ▼, за да изберете градусите на наклона 

(промяна на котата) за всяка зона. Настройте всяка зона от 0 до 25 градуса на наклона, 

на основата на картата по-долу. Натиснете бутона СЛЕДВАЩ (NEXT) отново, след като 

въведете запис за наклона към следващата разширена зона. 

 

Използвайте бутоните СЛЕДВАЩ (NEXT) и НАЗАД (BACK), за да преминавате между 
зоните. 
 
Забележка: Периодът Работа/просмукване може да намали нуждата от задаване на 

многобройни начални времена с цел предотвратяване на изтичането. 

 
НАКЛОН/СТЕПЕН SLOPE/ GRADE СТЕПЕН НА НАКЛОНА DEGREE OF SLOPE 

ЛЕК SLIGHT 1-5 
МЕК MILD 6-10 

УМЕРЕН MODERATE 11-25 
СТРЪМЕН STEEP 16-20 

МНОГО ГОЛЯМ EXTREME 21-25 
 
Използването на комбинацията от многобройни стартови времена и цикли 

Работа/Просмукване, може да доведе до увеличаване на прозорците за 

напояване, докато циклите Работа/Просмукване се прилагат към всяко начално време. 
 
Повече/по-малко: Когато вашият контролер SmartLine™ е настроен в режим 

автоматично регулиране настройката в % според сезона е неактивна, тъй като 
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SHADE LEVEL MORE/LESS % 
TOTAL SHADE 
FILTERED SHADE 
MORNING SHADE 
AFTERNOON SHADE 

-50% 
-20% 
-10% 
-30% 

  

настройките се правят дневно, вместо месечно. Можете да използвате ПОВЕЧЕ/ПО-

МАЛКО, за фина настройка на изчисляването на времето за работа по зони в 

контролера  SmartLine™ от –50 до +25%. Използвайте бутоните на стрелките ▲ и ▼, за 

да изберете настройката в %. Използвайте бутоните СЛЕДВАЩ (NEXT) и НАЗАД 

(BACK), за да преминавате между зоните. 

 
Тази особеност може да бъде полезна, за да намали настройките на времето за работа 

за сенчести и частично сенчести зони. Таблицата по-долу може да се използва за общи 

указания за засенчването 

 
 
 
 
 
 

Други фактори могат да доведат до необходимостта от използване на ПОВЕЧЕ/ПО-

МАЛКО за фина настройка, включително КПД на спринклера, КПД на зоната и вятър. КПД 

на спринклера варира между типовете спринклери и проекта на производителя. КПД на 

зоната се променя на основата на генералния план по проект на спринклерите в тази 

зона, понякога времената се застъпват или понякога не се застъпват. Силните ветрове 

могат да служат за изсушаване на растението и почвата, за да се увеличат нуждите от 

вода. За оптимални резултати, отчитайки многото уникални променливи за всяка зона, 

потребителите трябва периодично да определят здравето на растението и използването 

на вода, особено след като първоначално е настроен контролерът, така че да могат да 

бъдат направени правилните настройки. 
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ТОВА ЗАВЪРШВА ПРОГРАМИРАНЕТО ЗА РЕЖИМА НА АВТОМАТИЧНА НАСТРОЙКА. ВЪРНЕТЕ 

ЦИФЕРБЛАТА В ПОЛОЖЕНИЕ РАБОТИ (RUN). 

 
Стъпка 3: Чрез задействане на Метеорологичната 

инсталация на обекта SLW Series On-Site Weather 

Station: 

 

Проверете часа и датата, които са зададени и  ZIP 

кодовете или географската ширина, настроени в 

контролера SmartLine™ преди да преминете към работа 

със задействане на SLW метеорологичната инсталация. 

 

На метеорологичната инсталация SLW натиснете и задръжте табулатора за изпитване на 

чувствителността на валежи в центъра на датчика за валежи, в продължение на 15 

секунди. 

 

На контролера SmartLine™ проверете дали иконата на антената се е появила на долната 

линия на дисплея на светодиода. Антената показва, че е била създадена комуникация. 

Метеорологичната станция SLW предоставя функции за прекъсване при дъжд и 

замръзвате, за да предотврати напояването по време на дъжд и замръзване. 

Преобладаването на дъжд ще прекрати напояването след минимум 1/8 инча количество 

на валежите (фабричната настройка от 1/8 инча може да бъде променена като 

постепенно се увеличава с 1 инч чрез плъзгане на датчика за валежи към желаното 

положение). Метеорологичната станция SLW също така ще прекрати напояването, когато 

отвън температурата падне до 37 градуса по Фаренхайт (1.5 градуса по Целзий). 

Светодиодът на датчика ще се покаже на дисплея по време на тези периоди на дъжд или 

замръзване. 24VAC захранване се включва отново към клапаните, когато температурата 

отново стане над 37 градуса F (1.5 градуса по Целзий). Обаче, след валеж, контролерът 

SmartLine™ ще продължи да прекратява напояването за 48 часа след като датчикът за 

дъжда е бил изключен, за да предотврати свръхнапояване. 

 
Стъпка 4: Бутон Режим (Mode): 
 
Натиснете бутона РЕЖИМ (MODE)върху пулта за управление, за да поставите контролера 

SmartLine™ в режим на автоматична настройка. ЗЕЛЕН СВЕТОДИОД в положението на 

автоматичната настройка ще потвърди, че сте комуникирали с метеорологичната 
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инсталация SLW. Ако метеорологичната станция SLW е инсталирана или са зададени 

настройки на ZIP код или географска ширина, като натиснете бутона РЕЖИМ MODE ще 

започне да мига в червено светодиодът за автоматична настройка и след това се върнете 

в стандартен режим. Когато това стане, вие можете да натиснете и да задържите бутона 

РЕЖИМ MODE, за да видите прехвърлящите се съобщения, показващи причината, поради 

която не е на лице режимът за автоматична настройка. 
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Функции за ръчно стартиране   5.0  
 

5.0 Функции за ръчно стартиране 
 
Контролерът SmartLine™ има две положения на циферблата за ръчно 
стартиране: 

 
Зона за ръчно стартиране 

Зоната за ръчно стартиране позволява на потребителя да напоява отделна зона за 

определен период от време. Използвайте бутоните СЛЕДВАЩ (NEXT) и НАЗАД (BACK), 

за да изберете зоната. Използвайте стрелките ▲ и ▼, за да изберете време за работа за 

зоната. Зоната може да работи с функцията Ръчна зона, без значение на това дали на 

зоната е определено време за работа. Трябва да върнете циферблата от РАБОТИ (RUN) 

за да започне работата на Ръчната Зона. Всички ръчни операции за напояване ще 

отменят настрйките да напояване през деня, настройките за пропускане и събитията 

дъжд/замръзване. 

 

Ръчни изпитвания 
 
Ръчните изпитвания могат да се използват, за да се настрои времето за работа за всички 

зони, които имат определено време за работа на зоната във всяка програма. Всяка зона 

без определено време за работа на зоната НЯМА да стартира  при ръчни изпитвания. 

Използвайте бутоните на стрелките ▲ и ▼, за да зададете време за стартиране на 

Ръчното изпитване. Режимът Ръчно изпитване може да бъде зададен, за да се настрои 

стартирането да бъде минимум 10 секунди или максимум 10 минути. Трябва да върнете 

циферблата от РАБОТИ  (RUN) за да стартира Ръчното изпитване. 

Ръчното изпитване също така ще открие изключени вериги (по-малко от 30 mA тяга) във 

всяка използвана зона или късо съединение на който и да е изход (главен клапан или 

зона). Ако дисплеят показва ПОВРЕДА (FAULT), когато циферблатът е в положение Ръчно 

изпитване, вижте процедурите за разширени функции за да определите повредата. 

В допълнение към ръчната работа, като използвате Ръчна зона и Ръчно изпитване вие 

можете да стартирате програма чрез натискане и задържане на бутона със стрелка , 

който също така е обозначен като СТАРТИРАНЕ НА РЪЧНА ПРОГРАМА RUN MANUAL 

PROGRAM Уверете се, че използвате бутона PGM, за да изберете специфична програма 

за ръчно стартиране. СТАРТИРАНЕ НА РЪЧНА ПРОГРАМА (RUN MANUAL PROGRAM) 

може да бъде спряно чрез натискане на бутона на стрелката НАГОРЕ (UP) или чрез 
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преместване на циферблата извън позицията СТАРТИРАНЕ. Ако натиснете бутона 

РЪЧНО СТАРТИРАНЕ на ПРОГРАМАТА (RUN MANUAL PROGRAM) и натиснете и 

задържите за 15 секунди избраната програма, вие ще работите в непрекъсната верига. С 

други думи, това ще задържи програмата да работи непрекъснато, докато циферблата е 

преместен на СИСТЕМА ИЗКЛ (SYSTEM OFF). Тази функция работи само в стандартен 

режим. Всички ръчни операции по напояването ще отменят настройките за напояване 

през деня, настройките за пропускане и събитията дъжд/замръзване 
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0 Разширени функции 6.0 

6.0 Разширени функции 
 

Разширените функции предоставят 

информация и позволяват повече технически 

въвеждания, които обикновено се използват 

от професионалистите, инсталиращи 

програмата. Разширените функции съдържат 

меню в рамките на меню. Всяко натискане на 

бутона НАЗАД  (BACK) ще ви върне в по-горно 

ниво до най горното ниво, достигано от 

циферблата на разширените функции. 

Вижте картата от дясно относно 

местоположението на функциите в рамките на 

менюто. 

6.1 ПОВРЕДА 
 

Тази функция се използва за определяне на 

проблеми, които могат да изискват внимание 

или ремонт, за да се осигури правилната работа на системата. Използвайте бутона 

СЛЕДВАЩ (NEXT), за да видите типа на повредата. Ако има повече от една повреда, 

можете да използвате бутоните със стрелките ▲ и ▼, за търсене на допълнителни 

повреди. Използвайте бутона СЛЕДВАЩ (NEXT) още веднъж и ще започне да мига 

ЗАДРЪЖ (KEEP). Ако желаете да изчистите повредата, натиснете стрелката НАГОРЕ 

(UP) и ще започне да мига ИЗЧИСТЕНО (CLEAR). Ако завъртите циферблата извън 

позициите на разширените функции, докато мига ИЗЧИСТЕНО (CLEAR), иконата за 

повреда на дисплея ще изчезне. Обаче, ако причината за повредата не е отстранена, 

контролерът ще продължи да пропуска зоната за напояване, в която има повреда и 

отново мигащата икона ПОВРЕДА (FAULT) ще се появи на дисплея винаги, когато тази 

зона работи. 
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РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПОВРЕДАТА SCROLLING FAULT   
ОПИСАНИЕ НА ПОВРЕДАТА  FAULT DESCRIPTION 

                     СЪОБЩЕНИЕ 
ZONE XX 
SHORT 
 
 
 
 
 
 
 
ZONE XX OPEN 
 
 
 
 
 
 
 
NO RECENT 
CONTACT 
WITH WEATHER 
STATION 
 
 
 
 
 
 
 
REMOTE BATTERY 
FAILURE 
 
 
 
 
 
 
 
ZONE XX 
INSUFFICIENT 
WATERING 
OPPORTUNITY 

К.С. В ИЗХОДЯЩА ВЕРИГА: Товар, поставен на някой изход води до 
тяга на потока, превишаваща повредата в рамките на 3 AC цикъла 
след включване на изходите. Изходът ще бъде пропуснат, докато 
следващата програма за напояване не се опита да го използва. Ако 
изходи MV/P са повредени, всички зони, които ги използва, ще бъдат 
ефективно пропуснати. Индикацията на повредата може ръчно да 
бъде изчистена или да бъде автоматично изчистена, ако условията на 
късото съединение не се развият и изходът не се включи успешно. 
Виж Раздел 6.2.1 Изходи за инструкции за отчитане на показанията за 
действителния поток. 
 
ИЗКЛЮЧЕНА  ИЗХОДЯЩА ВЕРИГА: Ако използваната зона показва 
товар, който води до тяга на потока по-малка от  30 mA по време на 
изпитателното сканиране, повредата се обявява, но работата 
продължава нормално. Индикацията за повреда може да се изчисти 
ръчно или да бъде автоматично изчистена, ако на изхода има товар, 
превишаващ 30 mA, и изходът се включи успешно. Виж Раздел 6.2.1 
Изходи за инструкции за отчитане на показанията за действителния 
поток. 
 
 
ПОВРЕДА В КОМУНИКАЦИИТЕ: Ако контролерът SmartLine™ е в 
режим за автоматична настройка и до полунощ не е била получавана 
дневна висока/ниска температура, има повреда в комуникацията. 
Също така, ако батерията в метеорологичната станция SLW е 
свършила, има повреда в комуникацията. Ако има 5 дни без 
комуникация, контролерът ще се върне към станратния режим на 
времената за стартиране на зоната. индикацията за повреда може да 
бъде зададена ръчно или да бъде изчистена автоматично при 
получаване на комуникацията. 
 
Ако контролерът SmartLine™ получи комуникация от 
метеорологичната инсталация SLW, той ще индикира, че 
отдалечената батерия е слаба и има повреда. Индикацията на 
повредата може да бъде изчистена ръчно или да бъде автоматично 
изчистена, ако метеорологичната станция SLW изпрати друго 
съобщение и дава индикация, че батерията е в добро състояние. 
Повредата също така се изчиства, ако цял ден не е получена 
комуникация (т.е. комуникация за повреда). Виж раздел 7.2 Смяна на 
9V батерия на метеорологичната инсталация SLW Series. 
 
НЕДОСТАТЪЧНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НАПОЯВАНЕ: Ако контролерът 
SmartLine™ е в режим Автоматична настройка и дневния дефицит е 
изчислен, това ще доведе до дефицит в зоната за напояване при 
излишък от максимум 1.5”,  
дефицитът се покрива до максимума и се определя повредата. 
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 Изчислението може също така да възникне като част от процеса за 
възстановяване на дефицита, който се появява, когато контролерът 
SmartLine™ загуби захранване през  деня и след това се възстанови. 
Повредата се изчиства ръчно. 
 

 

6.2 ИЗПИТВАНИЯ 
 

Вашият контролер SmartLine™ може да ви помага при няколко диагностични функции 

чрез натискане на СЛЕДВАЩ (NEXT), когато се появи ИЗПИТВАНИЯ (TESTS). 

 

6.2.1 ИЗХОДИ 

Използвайте стрелката , за да изберете функцията ИЗХОДИ (OUTPUTS). След това 

използвайте бутоните СЛЕДВАЩ (NEXT) и НАЗАД (BACK), за да преминете през 

главния клапан (MV) и Зоната на клапаните и да видите отчетените стойности в AC Amp 

за всеки клапан. Превъртете назад дисплея ИЗХОДИ (OUTPUTS), за да преминете към 

следващата функция за диагностика. Типичният диапазон е 150 до 350 mA на клапан 

със свързан клапан. 

Поток, превишаващ 350 mA per на клапан може да бъде индикация за частична 

повреда. Отчитане на резултати от потока по-малко от 30 mA ще бъде индикация за 

изключена верига. Забележка: Ако имате повече от един клапан на зона, контролерът 

SmartLine™ ще измерва общия поток за комбинираните капани. 

6.2.2 БАТЕРИЯ 

Използвайте бутона на стрелката и батерията ще започне да мига. Използвайте 

бутона СЛЕДВАЩ (NEXT) и ще видите стойностите DC V за резервната батерия в 

контролера SmartLine™. Минимум 7.5 волта са необходими, за да захраните процесора 

и дисплея. Ако отчетената стойност е по-малка от 7.5 волта, батерията трябва да се 

смени. Функцията не осигурява отчитане на стойностите на напрежението за батерия от 

9V в метеорологичната инсталация SLW по избор. обаче, ако завъртите циферблата 

към някое от положенията за програмиране в автоматичните настройки, стойността на 

иконата на батерията, които ще видите на дисплея е за батерия в метеорологичната 

инсталация SLW. ( SL800 използва календар-часовник в реално време, вместо 

резервна батерия, за да поддържа правилното време при отпадане на захранването. 
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Иконата на батерията няма да се вижда на дисплея, освен, ако не завъртите 

циферблата към някое от положенията на автоматичната настройка, за да проверите 

батерията в SLW по избор.) 

6.2.3 24V ЗАХРАНВАНЕ PWR 

Тази функция показва на дисплея изходящото напрежение в трансформатора. 

Нормалната отчетена стойност е 24 до 30 волта AC. 

6.2.4 ЛОКАТОР LOCATOR 

Тази функция ще предизвика „тракане” на избрания клапан и тя е един удобен метод за 

локализиране на изгорелите клапани. Използвайте бутоните СЛЕДВАЩ (NEXT) и 

НАЗАД (BACK), за да превъртите до клапана, който искате да „трака". 

mailto:info@aquapro-bg.com
http://www.aquapro-bg.com/


 
 

                                                    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 

 32 

Забележка: Ако не използвате главния клапан, трябва да изключите налягането 

на водата в системата при ръчен отсекателен клапан или водомера, за да 

работи тази функция. Налягането трябва да бъде изключено, докато се опитвате 

клапанът да започне „да трака”. Контролерът SmartLine™ автоматично ще изключи 

изхода на главния клапан, когато стартира изпитването на „тракане”. 

0  

6.3.1 СЛЕДВАЩО СТАРТИРАНЕ (NEXT RUN) 

 

СЛЕДВАЩО СТАРТИРАНЕ (NEXT RUN) е общата сума от времената за стартиране, 

които са изчислени при автоматичната настройка за всяка зона за следващия ден за 

напояване на основата на цифрите за дефицита и е на разположение, за да можете да 

го разгледате, когато използвате автоматична настройка. Времената за СЛЕДВАЩО 

СТАРТИРАНЕ (NEXT RUN) ще се върнат на нула след завършването на всеки дневен 

цикъл за напояване. Използвайте бутоните СЛЕДВАЩ (NEXT) и НАЗАД (BACK), за да 

разгледате времето на СЛЕДВАЩО СТАРТИРАНЕ (NEXT RUN) за всяка зона. 

 

6.3.2 ДЕФИЦИТ (DEFICIT) 

 

Дефицит е количеството вода (показано на дисплея в инчове), което трябва да бъде 

заменено за вашите растения поради загуба на вода чрез сумарното изпарение – 

изпарението от почвата и изпарението от растенията. Вашият контролер  SmartLine™ 

ще изчислява недостига на вода всеки ден до полунощ според данните, предадени към 

него от метеорологичната инсталация SLW в 11:50 pm от предишния ден. Недостигът 

на вода ще продължи да се натрупва до следващия цикъл на предвиденото напояване 

и ще се върне на нула, когато напояването е завършило. Контролерът SmartLine™ 

използва международно призната формула, наричана формула на Харгрийвс за 

изчисляване на сумарното изпарение . 

Когато разширените функции показват ДЕФИЦИТ (DEFICIT), използвайте бутоните 

СЛЕДВАЩ (NEXT) и НАЗАД (BACK), за да видите недостига за всяка зона. Бутоните 

СЛЕДВАЩ (NEXT) или НАЗАД (BACK) също ще ви върнат на ниво ДЕФИЦИТ 

(DEFICIT). Когато дисплеят е на ниво ДЕФИЦИТ (DEFICIT), вие можете след това да 

използвате бутона на стрелката НАГОРЕ ( UP), за да преминете към стойностите 

СЛЕДВАЩО СТАРТИРАНЕ (NEXT RUN) 
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Забележка: Ако циферблатът е в позиция СИСТЕМА ИЗКЛ (SYSTEM OFF) в 

12:00 am, всички дефицити на напояването при автоматична настройка ще бъдат 

изчистени и няма да се акумулират нови дефицити, докато циферблата не се премести 

от положението СИСТЕМА ИЗКЛ. (SYSTEM OFF) ако желаете да намалите цифрите на 

дефицитите, натиснете и задръжте или бутона на стрелката ▲ и ▼, за 5 секунди. Това 

позволява да се използва бутона на стрелката ▼, за да се намали последния дефицит 

за зоната да бъде нисък колкото 0 инча. 

Дефицитът е налице само за преглед, когато използвате режим на автоматична 

настройка. 
 

6.3.3 ДАННИ ЗА ТЕМПЕРАТУРАТА (TEMPDATA) 

 

ДАННИТЕ ЗА ТЕМПЕРАТУРАТА TEMPDATA предоставят стойностите за дневната 

висока/ниска температура по Фаренхайт (Целзий за износ) от метеорологичната 

инсталация SLW за последните 5 дни. Натиснете СЛЕДВАЩ (NEXT), за да разгледате 

стойностите от предишния ден. Натиснете СЛЕДВАЩ (NEXT), отново, за да видите 

стойностите от някой от дните преди предишния ден, последват от висока дневна и 

ниска дневна стойност. Продължете натискането на СЛЕДВАЩ (NEXT), за да видите 

историята на температурата до 5 дни. 

 

6.3.4 ОБЩА РАБОТА (TOTL RUN) 
 
ОБЩА РАБОТА (TOTL RUN) е общото време за работа на всяка зона от датата, която е 

показана (датата по подразбиране в контролера SmartLine™ е януари 1, 2000 показана 

като 01/01/00). Вие можете да разгледате ОБЩА РАБОТА (TOTL RUN) или за 

стандартен режим или за режим автоматично регулиране. След като сте избрали ОБЩО 

РАБОТА (TOTL RUN) с бутона на стрелката НАГОРЕ (UP), използвайте бутона 

СЛЕДВАЩ (NEXT), за да видите датата, когато започне натрупването на ОБЩА РАБОТА 

(TOTL RUN). Използвайте отново СЛЕДВАЩ (NEXT), за да видите общите времена за 

работа на всяка зона. 

Можете да използвате бутоните  СЛЕДВАЩ (NEXT) и НАЗАД (BACK). След като 

преминете след всички положения на зоната, използвайте бутона СЛЕДВАЩ (NEXT) 

още веднъж, за да се върнете към екрана ОБЩА РАБОТА (TOTL RUN). 
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6.3.5 ОБЩО ИЗЧИСТВАНЕ CLR TOTL 
 
ОБЩО ИЗЧИСТВАНЕ (CLR TOTL) се използва за изчистване и възвръщане на общото 

време за работа на всяка зона в менюто ОБЩА РАБОТА TOTL RUN. 

От менюто ОБЩО ИЗЧИСТВАНЕ (CLR TOTL) натиснете СЛЕДВАЩ (NEXT) и дисплеята 

ще покаже ЗАДРЪЖ (KEEP). ако желаете да изчистите времето за ОБЩА РАБОТА и 

нулирате датата за натрупване, натиснете бутоните на стрелките ▲ и ▼, за да се появи 

на дисплея ИЗЧИСТВАНЕ (CLEAR). При появяване на дисплея на ИЗЧИСТВАНЕ 

(CLEAR), натиснете или СЛЕДВАЩ (NEXT) или НАЗАД (BACK) или върнете циферблата, 

за да завършите изчистването и нулирането. Функцията ще спре натрупванията в зона 

след 255 часа общо време за работа на зоната. 

6.3.6 ИЗЧИСТВАНЕ НА ДЕФИЦИТ (CLR DEF) 
 
За да изчистите дефицити, натиснете СЛЕДВАЩ (NEXT). Използвайте бутоните на 

стрелките ▲ и ▼, за да изберете ЗАПАЗИ или ИЗЧИСТИ (KEEP or CLEAR). Натиснете 

СЛЕДВАЩ (NEXT) или НАЗАД (BACK), за да излезете от ИЗЧИСТИ ДЕФИЦИТИ (CLEAR 

DEFICITS). 

 

6.4 ДНЕВЕН ВАЛЕЖ (RAIN DLY) 
 

Функцията за дневен валеж позволява на потребителя навсякъде да спре операциите за 

напояване за всички програми за избран брой дни или в стандартен режим или в режим 

на автоматична настройка. 

Използвайте бутоните на стрелките ▲ и ▼, за да изберете от 1 до 7 дни за 

прекратяване на напояването. Изключването на напояването автоматично ще бъде 

изчистено от контролера SmartLine™ след като определените дни са изтекли и 

напояването ще продължи при следващото налично време за стартиране. Дефицитите 

на автоматичното напояване ще се върнат на нула и няма да възобновят натрупването 

докато не спре забавянето. 

6.5 РАБОТА/ПРОСМУКВАНЕ 

 

Целта на Работа/просмукване да прекрати продължителните времена за работа, които 

често причиняват излишно изтичане. Работа/просмукване се програмира за всяка 

програма, ако искате да използвате стандартен режим на напояване. Забележка: Ако 
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искате да използвате автоматична настройка, тези входове не се използват, докато 

периодът РАБОТА/ПРОСМУКВАНЕ не бъде изчислен автоматично. 

Използвайте бутона СЛЕДВАЩ (NEXT), за да имате достъп до времето за 

СТАРТИРАНЕ, разрешено преди спиране на напояването на зоната за определено 

време на  просмукване. използвайте бутона ПРОГРАМИРАНЕ (PGM), за да изберете 

програма. Използвайте бутоните на стрелките ▲ и ▼, за да настроите времето за 

РАБОТА да бъде от ИЗКЛ (OFF) до 30 минути (контролерът SmartLine™ по 

подразбиране е ИЗКЛ OFF). Използвайте бутона СЛЕДВАЩ (NEXT), за да достигнете до 

времето за просмукване, необходимо за водата да бъде поета от почвата, преди да 

продължи напояването на зоната. Използвайте бутоните на стрелките ▲ и ▼, за да 

зададете време за просмукване от 1 минута до 2 часа с увеличение от една минута. 

6.6 ЗОНА КЪМ ЗОНА ЗАБАВЯНЕ (ZN:ZN DLY) 
 
Тази функция позволява на потребителя да 

настрои времената между стартирането на зоните за използване в системите с бавно 

затваряне на системите от клапани или помпените системи, които работят почти на 

максимален поток или забавянето им е добре компенсирано. Използвайте бутоните на 

стрелките ▲ и ▼, за да смените стойността. Настройва се с увеличения от една минута 

0 (контролерът SmartLine™  

 
Забележка: Веригата на  главния клапан/стартирането на помпата ще работи 

през първите 5 секунди от всяко забавяне на програмата, за да помогне при 

затварянето на клапана и да избегне ненужното въртене на помпата. Периодът от 5 

секунди е програмиран в настройките на ГЛАВЕН КЛАПАН ЗАБАВЯНЕ МЕЖДУ 

ЗОНИТЕ MV:ZN DLY. (Виж раздел 6.7) Разширени функци настройка по подразбиране 

) до 30 минути, настройваеми при увеличение от 10 минути при настройване от 30 

минути до 3 часа. 
 

6.7 ЗАБАВЯНЕ ГЛАВЕН КЛАПАН И МЕЖДУ ЗОНАТА MV:ZN DLY 
 
(Главен клапан предварително отваряне и забавено затваряне Master Valve Advance 

Open and Delayed Close): Тази функция позволява на потребителя да зададе време за 

забавяне между отварянето на главния клапан и отварянето на първия клапан на 

зоната, както и забавяне между затварянето на клапана на последната зона и 

затварянето на главния клапан. 
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Използвай бутона СЛЕДВАЩ (NEXT), за влизане в менюто. Изберете настройки за 

Забавяне ВКЛ (ON Delay) или Забавяне ИЗКЛ (OFF Delay) като натиснете СЛЕДВАЩ 

(NEXT). Използвайте бутоните на стрелките ▲ и ▼, за да изберете времето за забавяне 

използвайте бутоните, за да зададете време за Забавяне ВКЛ (ON Delay) от 0 секунди 

до 1 минута при увеличение от 1 секунда. Забавяне изкл (OFF Delay) може да бъде 

настроено от 0 секунди до 3 минути при увеличение от 1 секунда. 

6.8 ГЛАВЕН КЛАПАН/ЗОНА (MV/ZONE) 
 

Тази функция се използва, за да покаже коя зона ще  използва релето за стартиране на 

главния клапан/помпата. използвайте бутона СЛЕДВАЩ (NEXT), за да настроите за 

всяка зона ВКЛ (ON) или СИСТЕМА ИЗКЛ  (SYSTEM OFF) (зададената стойност по 

подразбиране за контролера SmartLine™ cе главен клапан ВКЛ (ON) за всички зони). 

Използвайте бутоните на стрелките ▲ и ▼, за да изберете ВКЛ (ON) или ИЗКЛ (OFF). 

Използвайте СЛЕДВАЩ (NEXT), за да изберете зона. 

Внимание: Ако неизползваната зона се включи и задейства стартовото реле на помпата, 

помпата може да прегрее или да причини пръсване на тръбата. За да предотвратите 

работата на помпата без струя (сух напор dead heading), уверете се, че всички 

неизползвани зони са настроени като ИЗКЛЮЧЕНИ (OFF). 

6.9 ИЗЧИСТВАНЕ НА ПРОГРАМАТА (CLR PGM) 
 

Тази функция позволява на потребителя да изчисти програмираните стойности, които са 

специфични за избраната програма. Всички времена за работа на зоната и дневните 

времена за стартиране ще бъдат настроени на ИЗКЛ. (OFF); дните за напояване ще 

бъдат зададени по подразбиране към Дни от седмицата (всички включени); Сезонният 

% ще бъде равен на 100% за всички месеци и Работа/Просмукване (Run/Soak) ке бъде 

ИЗКЛ OFF. Пропуснати времена/ дни (Omit times/days) и настройките в режима на 

автоматична настройка не се нулират, когато се изчисти програмата. 

От менюто ИЗЧИСТВАНЕ ПРОГРАМА (CLR PGM) натиснете СЛЕДВАЩ (NEXT) и 

дисплеят ще покаже ЗАДРЪЖ (KEEP). Използвайте бутона ПРОГРАМИРАНЕ (PGM), за 

да изберете програмата, която да бъде изчистена. След това натиснете бутона на 

стрелките ▲ и ▼, за да се появи на дисплея ИЗЧИСТЕНО (CLEAR). 

При показване на ИЗЧИСТВАНЕ (CLEAR) на дисплея или натиснете СЛЕДВАЩ (NEXT) 

или НАЗАД (BACK) или завъртете циферблата докато напълно изчистите избраната 

програма. По подобен начин при появата на дисплея на ЗАПАЗИ (KEEP) или натиснете 

СЛЕДВАЩ (NEXT) или НАЗАД (BACK) или завъртете циферблата, за да задържите 
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избраната програма. 

 

6.10 БЕЗЖИЧНО (WIRELESS) 
 

Запазено е за бъдещо използване с безжичните дистанционни опции. 
 

6.11 ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Предоставя информация за версията на софтуера в SmartLine™ контролера. 
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7.0 Отстраняване на повреди 7.0 
 

7.0 Отстраняване на повреди 
 

7.1 Процедура за общо нулиране на контролера   SmartLine™  
 
Общото нулиране ще изчисти всички програмирани данни в контролера SmartLine™, 

включително настройките за час/дата. Всички настройки ще се върнат към фабрично 

зададените. 

 

• Завъртете циферблата към разширени функции. 

 

• При натискане на бутона на стрелката ▲ използвайте разтворен кламер или 

химикалка, за да натиснете ключа за нулиране, който се намира отзад на работния 

панел  (разположен над лентата на клемата върху SL800). Освободете бутона за 

нулиране, докато продължавате да натискате и задържате бутона на стрелката . 

 

• След като дисплеят покаже ИЗЧИСТВАНЕ (CLEARING) освободете бутона на 

стрелката ▲. 

• Препрограмирайте контролера SmartLine™. 

 

Забележка: Ако  искате да изчистите стойностите само в 

една програма, трябва да използвате  

Изчистване програми (Clear Programs) Функцията ИЗЧИСТВАНЕ 

ПРОГРАМИ (CLR PGM) се намира в разширено програмиране 

(Виж раздел 6.9). 

 

7.2 Смяна на 9V батерия на метеорологичната 
инсталация SLW 

 
•За модели SLW20 и SLW25, отстранете двата винта Phillips и 

придържайте на мястото му панела за достъп на 

метеорологичната инсталация SLW (внимавайте да не ги 

загубите) и отстранете панела за достъп. 
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• За модели SLW10, 

SLW15, отворете като щракнете вратата на дъното на метеорологичната инсталация 

SLW, за да достигнете батерията. 

• Запазете съществуващата батерия с нова алкална батерия от 9V. 

• Ще трябва отново да задействате инсталацията. Натиснете левия бутон на панела на 

инсталацията и изчакайте 3 секунди. Трябва да видите  последователно 4 ЗЕЛЕНИ 

премигвания от светодиода, ако комуникацията с контролера е възстановена. 

 

• Върнете контролера и натиснете бутона РЕЖИМ (MODE), за да поставите контролера 

обратно в положение на автоматична настройка. ако комуникацията с инсталацията е 

успешна, ще сметне ЗЕЛЕН СВЕТОДИОД за автоматична настройка (Auto Adjust 

GREEN LED) и иконата на антената ще се появи на дисплея. 
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7.0 ПРОБЛЕМ ПРИЧИНИ РЕШЕНИЯ 
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Контролерът няма да 
позволи да влезете в 
автоматичната 
настройка и/или на 
дисплея няма да има 
икона на антената. 

Системата изисква инсталиране на 
метеорологична инсталация SLW 
 
Метеорологичната инсталация SLW 
не е задействана от контролера 
 
 
 
Липсващи необходими настройки 
при автоматично настройване 
 
 
 
 
 
 
9V батерия в метеорологичната 
инсталация SLW е суха 
 
Проблем с комуникационния кабел 
 
 
Дефектна метеорологична 
инсталация SLW 
 
 
 
 
 
Дефектен концентратор на данни за 
комуникация  SLHUB 

Инсталирайте метеорологичната 
инсталация SLW по избор 
 
Задействайте метеорологичната 
инсталация SLW съгласно 
инструкциите в раздела автоматична 
настройка 
 
Натиснете и задръжте бутона 
РЕЖИМ (MODE) за прехвърляне на 
съобщенията, посочващи 
необходимата информация. 
Въведете необходимата информация 
за час, дата и ZIP код или географска 
ширина 
 
Сменете батерията както е показано 
в Раздел 7.2 
 
Проверете кабела и връзките в 
контролера 
 
Сменете метеорологичната 
инсталация SLW Ако контролерът 
SmartLine™ няма комуникация в 
продължение на 5 дни, той ще се 
върне към настройките на 
стандартната програма 
 
Сменете концентратора на 
комуникацията SLHUB 
 
Забележка: Можете да използвате 
пулта за диагностика на SLW, за да 
определите причината, поради която 
контролерът не ви позволява да 
влезете в автоматичните настройки.. 
Натиснете бутона за диагностика 
еднократно. Наблюдавайте мигащия 
светодиод. 
 
Първо мигане ЧЕРВЕНО —батерията 
от 9V в SLW трябва да се смени. 
Второ или трето мигане ЧЕРВЕНО—
SLW е дефектна и трябва да се 
смени. 
Четвърто мигане Червено—
Проблемът с комуникацията е в 
кабела или SLHUB. 
 
Ако диагностиката на SLW мига в 
ЗЕЛЕНО, всички функции и 
комуникации между SLW и SLHUB 
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ПРОБЛЕМ ПРИЧИНИ РЕШЕНИЯ 

Няма дисплей Няма захранване към контролера 

 

 

 

 

Няма  захранване от 24V от 

трансформатора 

Проверете окабеляването, 

прекъсвача и се уверете, че пулта за 

управление е плътно затворен. 

Сменете 9V батерия 

 

Сменете трансформатора. Вероятна 

повреда от пренапрежение 

На дисплея се появява 

икона ПОВРЕДА 

(FAULT) 

К.с. или изключване на зона (и) 

 

 

 

 

Повреда ГЛАВЕН КЛАПАН/ПОМПА 

MV/P 

 

недостатъчна възможност за 

напояване  

 

 (Продължава на следващата 

страница.) 

Проверете соленоида (ите) и 

окабеляването (завъртете 

циферблата на разширени функции 

за информация за повреда в раздел  

6.1) 

Проверете соленоида (ите) и 

окабеляването 

 

Проверете програмираните дни за 

напояване, проверете дали 

настройките за пропускане не са 

превишени и разгледайте точността 

на настройките при автоматичното 

настройване на спринклера и вида на 

растенията. 

.На дисплея се 
появява икона 
ПОВРЕДА (FAULT) 

Няма натрупване на дефицит в 
режима за автоматична настройка 

 
Няма последна комуникация 

Проверете дефицитите както е 
показано в раздел 6.3.2 

 
Проверете как е монтирана 
метеорологичната 
инсталация  SLW съгласно 
инструкциите при 
автоматичните настройки. 
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7.0 Отстраняване на повреди 7.0 
 

ПРОБЛЕМ ПРИЧИНИ РЕШЕНИЯ 

Дисплеят показва 
че зоната работи, но 
не работят 
спринклерите 

Подаването на вода към 
системата е изключено  
 
Повреда на клапан 
 
Изключете или разединете 
проводника 

Включете подаването на вода към 
системата 

 
Проверете работата на клапана  

 
Стартирайте РЪЧНО ИЗПИТВАНЕ 
(Run MANUAL TEST) както е 
показано в Раздел 5.0 
Проверете дали на дисплея се 
появява икона ПОВРЕДА  (FAULT). 
Завъртете циферблата към 
разширените функции, за да 
определите местонахождението на 
повредата 

Контролерът 
SmartLine™ не 
включва зоната както 
се очаква 

Зоната е настроена като ИЗКЛ 
(OFF) 

 
Циферблатът е настроен на 
СИСТЕМА ИЗКЛЮЧЕНА 
(SYSTEM OFF) 

 
Няма зададено време за работа 
на зоната, няма зададено време 
за стартиране през деня 

 
Тип на спринклера е зададен 
като ИЗКЛ (OFF) (в режим на 
автоматична настройка) 

 
Задействано е пропускане на 
часове/дни  

 
Датчикът за валежите или 
замръзването е прекратил 
напояването (Светодиодът на 
датчика е червен; Светодиодът е 
оранжев по вреве на 48 часа 
увеличен период на забавяне при 
валежи) , ако се използва  
метеорологичната инсталация 
SLW. 

Зададено време за работа на 
зоната. 

 
Завъртете циферблата към 
положение РАБОТИ (RUN) 

 
 

Програмирайте времето за работа 
на зоната и времето за стартиране 
през деня. 

 
Програмирайте настройката на 
типа спринклер 
 

 
Проверете пропуснатите 
часове/дни 

 
Сменете датчика, ако е повреден 
Изберете режим ЗАОБИКАЛЯНЕ 
(BYPASS), по желание 

 

mailto:info@aquapro-bg.com
http://www.aquapro-bg.com/


 
 

                                                    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 

 44 

7.0 Отстраняване на повреди 7.0 
 

ПРОБЛЕМ ПРИЧИНИ РЕШЕНИЯ 
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Контролерът 
SmartLine™ не 
включва зоната 
както се очаква 

Проводникът за включване на датчика 
е махнат и няма свързан датчик 
(Датчикът на светодиода е червен) 

 
Кабелите на датчиците са били срязани 
(Датчикът на светодиода е червен)  
 
Зоната идва в неочаквано време 

 
 
 
 
 
 
 

Обединената програма започва 
нормална работа  

 
 
 
 
 

Часа от деня или датата не са 
зададени правилно 

 
Дните за напояване или 
пропуснатите дни/дати не са 
зададени правилно 

 
Функцията Работа/Засмукване е 
разширила прозореца за напояване 

 
 

Контролерът не експлоатира 
зоната за очакваното време за 
работа 

 
 
 

Режимът на автоматична настройка е 
калкулирал различно време за работа 
от очакваното 

 
 
 

Модулът не е инсталиран 
 

Няма инсталирано променливотоково 
захранване на контролераr 

инсталирайте проводник за 
включване между клемите на SEN 
Изберете режим ЗАОБИКАЛЯНЕ 
(BYPASS), по желание 

Поправете проводниците 
 

Стартовите времена на 
програмата през деня не са 
зададени правилно или са 
зададени многобройни стартови 
времена. Проверете всички 
програми и дневните стартови 
времена 

 
Променете настройките (такива 
като дневни стартови времена, 
времена за работа на зоната) 
за да предотвратите натрупването, 
ако е нежелателно 

 

Прегледайте/настройте часа за 
деня или датата 

 
Прегледайте/задайте дни за 
напояване или дни/дати, които 
трябва да се пропуснат 

 
Нормална работа, за да се 
позволи на водата да проникне и 
да се предотврати изтичането 

 
Прекратете действащата 
операция Работа/просмукване. 
Това е нормална работа, която 
позволява на водата да проникне 
и предотвратява изтичането 

 
Нормална работа на 
режима за автоматична 
настройка, за да се 
отговори на нуждите на 
растенията  

 
Инсталирайте модула 

 
Свържете променливотоковото 
захранване и затворете пулта за 
управление 
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Дисплеят показва 
0 ЗОНИ ZONES 

Дефектен модул Сменете модула в положенията на 
зоната от 1-4 
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Приложение 

 
 

Световни географски ширини 
 

 
 
  Основно програмиране (прилага се към графиците за стандартно напояване и тези за 

автоматична настройка на напояването  
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Дни от седмицата 
Нечетни / четни 
Интервал всеки 1-30 дни 
Пропуснати дни/дати/време 

Начално време през деня 

Забележка 
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Стандартен график за напояване 

Стандартен график за напояване 
ZIP код и географска ширина 
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