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Řídící jednotka
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    Děkujeme, že jste zakoupili toto progresivní  ovládání rozvodu  Junior MAX s četnými funkcemi.
Junior MAX je nejnovější doplnění série Junior   Systému Irritrol. Junior Plus, Junior DC a  nyní Junior
MAX tvoří mnohostrannou sérii  ovládání rozvodů s nejčetnějšími a  nejekonomičtějšími funkcemi, jež
jsou v současné době na trhu dosažitelné.

     Následující stránky popisují funkce série  Junior MAX  a poskytnou Vám jasné pokyny k použití a
optimálnímu využití vašeho nového ovládání rozvodů.

     My z Irritrol Systems věříme, že Vás výkonnost Junioru MAX opravdu přesvědčí a zaujme, a že
budete s jeho kvalitou plně spokojeni. Máte-li návrhy na další funkce, jež by ještě zkvalitnily některý
z našich ovladačů řízení a ovládání nebo jež by některý z dalších výrobků v budoucnosti měl podle
Vašeho mínění mít, napište nám do Irritrolu. Budeme tím potěšeni.

Irritrol Irrigation Systems
International Produkt Manager
5825 Jaasmine Street
Riverside, CA 92504 U.S.A.

Informace k operační paměti DDC
     Ovládání je vybaveno buferovou (plochou) baterií  na ploché desce (desce tištěného spoje), jež
uchová paměť programů několik roků v činnosti v případě, že není v dosahu elektrický proud. Jestliže
budete chtít naprogramovat ovládání rozvodů bez přípojky na střídavý proud, vložte alkalickou 9V
baterii. 9V baterie zapne ukazatel. Chcete-li zapnout osvětlení programování, stiskněte jedno
z libovolných tlačítek. Jestliže nezmáčknete žádné z tlačítek, osvětlení displeje  se samo po uplynutí 10
sekund vypne.

Automatický spínač
     Ovládání systému Junior MAX je vybaveno automatickým spínačem, který umožňuje výměnu
pojistek. Zkrat v kabeláži pod půdou (zeminou) nebo v magnetickém ventilu vede k tomu, že se otevře
automatický spínač a přeruší přívod proudu. Automatický spínač se po nějakém čase opět vypne a
obnoví se přívod proudu.  Chod daného programu opět pokračuje až po okamžik, kdy program přechází
k další stanici. Abychom se přesvědčili, zda  jde o problém krátkého spojení,   přejděte na manuální
způsob a nastartujte stanici. Jestliže tato nestartuje nebo jestliže se vypne ještě  před programem
nastavenou délkou doby zavlažování, odstraňte závadu v oblasti kabeláže a na magnetickém ventilu.

Ukazatel výpadku proudu
     Během výpadku elektrického proudu bliká „24V“ i tehdy, když  je instalována a zapojena 9V
baterie. „24V“ přestane blikat   v okamžiku, kdy je obnoven přívod elektrického proudu.

Elektrické specifikace
Příkon:
- 120 V~, 50/60Hz     příkon stanice:

(transformátor, CUL-měď.vedení přípustno)     - 24 V~
- 230 V~, 50/60 Hz 6 VA (0,25 A)/stanice max.

(transformátor, značka CE) 6 VA (0,25 A)
- 240 V~, 50/60 Hz  start čerpadla/ hlavní ventil

(transformátor, SAA)      12 VA (0,5 A) zatížení celkem
-     60 W (0,5 A)  max.
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NÁVOD K INSTALACI

PRO VŠECHNY VENTILY SPOLE ČNÝ

- Sejměte spodní kryt. Upevněte přístroj pomocí horních montážních vývrtů na stěnu.
- Vyrovnejte ovládání a vsuňte šroub do spodního vyvrtaného montážního otvoru pod svorkovou lištou.
- Připojte rozvodné dráty na svorkovou lištu.
- Spojte drát od magnetického ventilu s odpovídajícím číslem stanice na  svorkové liště a druhý drát se

společným připojením vedení ( C).
- Nakonec připojte vodiče transformátoru na přípojku 24 V~.

BATERIE 9 V .   Přihrádka na 9 V baterii se nachází na pravé straně pláště pouzdra. Stiskem otevřete
a vysuňte přihrádku na baterii ven. 9 V baterie napájí ukazatel LCD při výpadku zdroje střídavého
proudu a umožňuje bezproblémové programování. Programové informace jsou při výpadku proudu
zachovány lithiovou baterií na desce tištěného plošného spoje.

Pokyn:

Transformátor p řipojte na síť teprve tehdy, až budete mít provedeny a odzkoušeny
všechny spoje!

Osvětlení programování

LCD-INLAY ve více jazycích
k nasazení nebo výměně viz
návod v umělohmotné schránce

Přihrádka na 9V baterii

Elektronická pojistka vypnutí

TRANSFORMÁTOR
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PŘIPOJENÍ A OBSLUHA DEŠŤOVÉHO SENZORU:

K připojení dešťového senzoru sejměte kabelovou spojku z lišty pro senzorové přípoje a spojte vedení
zavlažovacího (kropícího) senzoru, označeného jako <<Rain Sensor>> s celkovým společným
přípojem C, ten druhý s přípojem pro otevírací relé (N.C.). Zavlažování (kropení) opět zapne, když je
zavlažovací spínač vyschlý a kontakty se vrátí zpět do uzavřené pozice.

Při vypnutí zavlažování prostřednictvím  zavlažovacího senzoru <<Rain Sensor>>
ukazuje ukazovatel OFF      (vypnuto)
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PROGRAMOVÁNÍ:

Doporučuje se, aby data paměti byla mazána stlačením tlačítka RESET.

Zmáčkněte tlačítko             , abyste mohli přejít k bodu HOD/DEN .

Pozice programu:  SET TIME/DAY – nastavení hod/den

Nastavte aktuální hodnoty pro ROK, MĚSÍC, DEN a ČAS

Nejprve nastavte ROK  tlačítky  +/ON  nebo -/OFF

Stiskněte

Potom nastavte MĚSÍC  tlačítky + / ON nebo - /OFF

Stiskněte

Nastavte DEN   tlačítky + /ON nebo -/OFF

Stiskněte

Nastavte HODINY tlačítky  +/ON nebo - / OFF

Stiskněte            , jestliže chcete zpět na nastavení roku.

POZNÁMKA:  Když tla čítka +/ON nebo -/OFF podržíte stlačená,
mění se číselné hodnoty rychleji.

Zmačkněte tlačítko            ,, aby tak bylo možno přejít k bodu RUN TIMES – doba trvání
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Programová pozice : RUN TIME – doba postřiku

Tato řídící jednotka má tři nezávislé programy : A, B a C.
Zvolte sekce,  které byste chtěli mít pro jednotlivé programy. Program A je první.
Tomuto programu můžete zanést do paměti sekce,  jimž přiřadíte určitou dobu trvání zavlažování.
Sekce, které nebudou vybrány, zůstanou ve  stavu OFF = vypnuto.
Stlačte k volbě programu tlačítko PROG.
Stlačte tlačítko   +/ON nebo -/OFF za účelem nastavení požadované doby zavlažování.

 Stiskněte tlačítko             , pro přechod na další sekci.

Jak vrátit dobu zavlažování zpět na „OFF“:
Stiskněte na několik sekund jak tlačítko  +/ON, tak i -/OFF až do okamžiku, kdy se znázorní na displeji
OFF.

Jak deaktivovat hlavní ventil:

Stiskněte           až začne blikat „M“. Displej (ukazatel) ukazuje „ON“.

Stiskněte tlačítko - /OFF, abyste deaktivovali HLAVNÍ VENTIL.
Stiskněte tlačítko +/ON, za účelem znovu uvedení do provozu.

Stiskněte tlačítko              , aby bylo možno přejít k nastavení WATER DAYS – dnů zavlažování .
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Programová pozice : WATER DAYS – dny zavlažování

Pro volbu dne existují 4 možnosti volby:
CAL:  Zvolit dny v týdnu. (Ve standardním nastavení jsou všechny dny nastaveny na ON)
Int:    Volba intervalů dnů od 1 do 7 dnů a prvního dne pro start intervalů.
Odd (lichý): Zavlažování v liché dny (31 den je přeskočen – vynechán)
En (sudý) : Zavlažování v sudé dny

V poloze (pozici) „CAL“ :
Stiskněte   + /ON  pro provozní den nebo  - /OFF, když chcete zavlažovat obden.

Stlačte tlačítko           při volbě intervalů nebo tlačítko              pro další programový krok.

V poloze (pozici) „Int“ :
Stiskněte tlačítko + /ON nebo - /OFF k volbě intervalů dnů určených k zavlažování.

Zmačkněte tlačítko           , k volbě startů zavlažování (tlačítky + / ON nebo  -/ OFF).

V poloze (pozici) „Odd“ :

Stlačte tlačítko           k volbě lichých dnů.

POZNÁMKA:
Při navolení LICHÝCH zavlažovacích dnů se vynechává 31. den v měsíci.

V poloze (pozici) „En“ :

Zmačkněte             , jestliže se chcete vrátit zpět ke KALENDÁŘI

Klikněte na tlačítko             za účelem přejití k programovému kroku START TIME
(doba, kdy má být zařízení spuštěno)

Kalendář
Prog. A

Interval
Prog. A

Den
Interval

Start

Lichý
Prog. A

Sudý
Prog. A
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Programová pozice : START TIME – zapínací čas

V každém programu  jsou k dispozici tři možnosti volby času startování (započetí zavlažování)

Zmáčkněte tlačítko + /ON nebo -/ OFF k nastavení času prvního zavlažování.

Stlačte tlačítko           k přechodu na dobu startu # 2 a #3 a znovu tlačítky + /ON   nebo - /OFF
nastavte požadovaný čas.

Jak vrátíte dobu startu zpět na „OFF“ :
Zmačkněte po dobu několika sekund jak tlačítko +/ON tak  - /OFF, než se znázorní na displeji OFF.

Po nastavení časů startů můžete  stisknout tlačítko PROG, aby tak bylo možno přikročit k volbě dalších
programů. Programová pozice se automaticky vrátí do polohy RUN TIMES (doba trvání dalšího
programu).

Kliknete-li na tlačítko              , dostanete se do polohy „% SCALING“ – „% odstupňování“.

Programová pozice : % SCALING – % odstupňování
(korektura korespondující s ročním obdobím)

V této programové pozici je možno DOBU trvání zavlažování všech stanic prodloužit
nebo zkrátit v 10% krocích a v rozmezí od 0 % - 200%.

Pro volbu programu k odstupňování klikněte na tlačítko

Pro změnu stanovení hodnot stiskněte tlačítka +/ON nebo -/OFF.

DOBA trvání zavlažování nastavená na počátku představuje 100%. Určení měřítka tuto na počátku
stanovenou dobu zavlažování prodlužuje nebo zkracuje. Nově nastavená doba zavlažování se na
displeji znázorní tehdy, když je program v provozu. Symbol „%“ se také znázorní, když je program
v provozu  nebo je-li kontrolován, a to za účelem upozornění, že počáteční nastavené hodnoty doby
zavlažování byly změněny.

Vypnutí programu (OFF):
Jestliže chcete program zavlažování vypnout, nastavte jeho procentuální hodnotu určení měřítka na 0%.
Displej  ukazuje pro tento program OFF.
Aby bylo možno znovu nastavit normální provoz tohoto programu,
přejděte na „% odstupňování“ a zvyšte dle potřeby procentuální hodnotu.
Při volbě 100% se vrací  DOBA trvání zavlažování zpět k výchozí hodnotě.

K volbě programu stiskněte tlačítko

Chcete-li přejít na MANUALNÍ ovládání, stiskněte tlačítko
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Programová pozice : MANUAL – manuální spuštění

V tomto manuálním modu je možno pro každou sekci, kterou chcete startovat manuálně, nastavit
vlastní dobu trvání zavlažování. Sekce pak startují jedna po druhé.

K přechodu na pozici MANUAL stiskněte tlačítko

Pro nastavení doby zavlažování klikněte na tlačítko +/ON nebo na -/OFF

K vypnutí sériového pořadí (v pozici MANUAL), stiskněte tlačítko  -/OFF.

Pro přechod k další stanici klikněte na tlačítko          .

Po nastavení všech časů sekcí, které chcete manuálně zapnout, přejděte tlačítkem          na číslo první

sekce, která má být zapnuta a tlačítkem               do polohy AUTO.

Poté se systém sepne a začne zavlažovat.

Zobrazí se všechny stanice se stejnou dobou trvání. Blikají všechny stanice, které jsou v provozu,
přičemž displej ukazuje zbývající dobu trvání zavlažování  konkrétní stanice způsobem odpočítávání
(Countdown.).

Pro přechod k pozici SEMI–AUTO – poloautomaticky, klikněte na  tlačítko
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Programová pozice: SEMI–AUTO - poloautomaticky

V této pozici je možno nastavit a spustit jednu sekci ve zvoleném programu.

K volbě programu klikněte na tlačítko

Displej ukazuje všechny stanice zvolené pro tento program.

Chcete-li zvolit  jinou stanici, nežli první v sérii,  pak stlačte tlačítko

Klikněte na   +/ON, abyste tak spustili sérii.

Stiskněte tlačítko           , aby bylo možno přejít od jedné stanice, která je právě v provozu, k další.

Chcete-li aktivní sérii zastavit ještě před ukončením času nastaveného v programu, klikněte na -/OFF.

Na displeji se ukáže zbývající doba pro všechny stanice, které jsou právě v provozu.

Pro přechod k pozici SYSTÉM OFF – systém vypnut, klikněte na tlačítko
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Programová pozice : SYSTEM OFF – systém vypnut

V této pozici ukazatele je možno zobrazit tři hlavní funkce:

VYPNOUT VŠECHNY PROGRAMY: Všechny zavlažovací programy jsou vypnuty.
Toto trvá tak dlouho, dokud světelná dioda značí polohu
SYSTÉM OFF

K nastavení další funkce klikněte na tlačítko            nebo na           ,  chcete-li přejít k pozici AUTO

ZPOMALENÍ  (ODLOŽENÍ) KROPENÍ: Zavlažování lze odložit (zpomalit) o zvolený
počet dní. Klikněte proto na tlačítko   +/ON   nebo -/OFF
k  volbě počtu dní.

Displej ukazuje deštník, DLY (delay)= ODLOŽENÍ (ZPOMALENÍ) a datum , kdy má být zavlažování
opět zahájeno (blikající).

Zmáčkněte tlačítko            k nastavení další funkce nebo na tlačítko              pro přechod k bodu AUTO.

MAZÁNÍ PROGRAMU : Existuje možnost vymazat všechna zadaná data v jednom programu.
Tato operace může být provedena pro jeden zvolený program.
(PE = Program Erase)

Volbu programu A, B nebo C provedete zmáčknutím

K vymazání klikněte na tlačítko   +/ON. PE  blikne 5 krát.

Pro přechod na  AUTO stiskněte tlačítko

VYPNUTO
Všechny
programy

Vymazání
programu-PE
Program A

Odklad (zdržení)
zavlažování

0-7 dnů

zmáčknout zmáčknout zmáčknout

Vymazání
programu-PE
Program B

Vymazání
programu-PE
Program C
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Programová pozice : AUTO-RUN

Tato volba zobrazuje informace k provozu a dovoluje kontrolu všech dat uložených v programech.

Následuje seznam  údajů, které je možno vidět na displeji:
- Aktuální čas a datum
- Programy ve stavu  OFF (vypnuto)
- Údaje ke stanicím, které jsou právě v provozu:

Program, stanice a zbývající doba, po kterou bude ještě probíhat zavlažování
- Aktivované posuny, zdržení kropení
- Vysazení zavlažování v důsledku vypnutí dešťovým senzorem
- Ukazatel výpadku elektrického proudu

     K vypnutí pracovního cyklu zvolte tlačítkem               druh provozu POLOAUTOMATICKY                
a stiskněte -/OFF (vypnuto).

Způsob kontroly uložená data pro jednotlivé programy:

Stláčejte tlačítko           až po bod KONTROLA PROGRAMU.

Stiskněte tlačítko               k volbě programu.

Ke startu kontroly  klikněte pak na  +/ON.

Plnohodnotnou zprávu o stavu stanic, které se nacházejí v provozu získáte následovně:

Stláčejte tlačítko           až k pozici STATUS.

Na displeji se znázorní  zbývající doba stanovená u konkrétní stanice pro zavlažování a rovněž
program, který je v provozu, číslo stanice a aktivní čas startu.

K návratu zpět k pozici AUTO klikněte na tlačítko

AUTOMATIKA
Program
Review

(přehled)
Status
(stav)
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Program C – tzv. KLUZNÝ PROGRAM

     Program C pracuje jako normální program v případě, že je použito pouze jednoho startovacího času.
Použijete-li druhý a třetí startovací čas, mění se program C v tzv. kluzný program.
Kluzný program umožní stanici, která je tomuto programu přiřazena, běžet opakovaně v průběhu
celých  24 hodin. Kluzný program je požadován a využíván v období klíčení setby, bezpohlavního
rozmnožování, řízkování  k mlžení a chlazení. Senzory jako termostaty, vlhkostní senzory  atd. je
možno do tohoto kluzného programu integrovat.

UPOZORNĚNÍ:
1. Když je zadán pouze jeden startovací čas, považuje řídící jednotka program C za  program

normální. Doba zavlažování této stanice je zadávána v minutách a hodinách.
2. Je-li zadán druhý startovací čas, považuje řídící jednotka tento program za kluzný;

(Doba zavlažování takovéto stanice je  zadávána v minutách  a sekundách.)
3. Kluzná prodleva obsahuje dobu zavlažování sekce.
4. Přednastavený čas pro kluznou prodlevu obnáší 5 minut.

Příklad:
Potřebujete nechat zaklíčit  plochu trávníku a chtěli byste zavlažovat mezi 7.00 a 18.00 hodinou po
půlhodinách (každou půlhodinu). Doba zavlažování stanice obnáší 2 minuty.

Doba zavlažování = 2:00 = 2 minuty
„Start 1“ = 7:00 =  začíná běžet čas ke klouzání (střídání režimu klid/kropení)
„Start 2“ = 18:00 = čas střídání režimů kropení/ klid  končí
„Start 3“ = 0:30 = 30 minut prodlevy klouzání

Doba zavlažování Doba zavlažování

Sekce 1
2 min.

Sekce 2
2 min.

Sekce 3
2 min.

Sekce 1
2 min.

Sekce 2
2 min.

Sekce 3
2 min.

Kluzná prodleva – 30 minut
(od startu ke startu)
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Schéma blokového zapojení průběhu programování tří zavlažovacích parametrů:
Délka trvání zavlažování, dny zavlažování a jednotlivé startovací časy zavlažování.

* Když zmáčknete PROG, skočí programovací osvětlení
   Zpět do pozice Doba trvání.

** Program C je kluzným programem. Význam viz str. 11

Doba trvání
Program A

Doba trvání
Program B

Doba trvání
Program C

DNY
Program A

DNY
Program B

DNY
Program C

Časy startu
Program A

Časy startu
Program B

Časy startu
Program C

% odstupňování
Program A
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Junior MAX  - plán zavlažování definovaný uživatelem
Řízení (ovládání) pro 3 programy

Elektromagnetická kompatibilita
USA: Tento přístroj vyrábí a používá energii rozhlasové frekvence a může zapříčinit při nesprávné instalaci a používání, tj.
při striktním nesouladu s pokyny výrobce, poruchy rozhlasového nebo televizního  příjmu.
Tento přístroj byl testován a leží uprostřed hraničních hodnot stanovených pro digitální přístroje třídy B FCC,  technické
údaje, článek 1, § 15 předpisů pro FCC. Tyto hraniční hodnoty slouží k zabezpečení odpovídající a přiměřené ochrany proti
poruchám při používání soukromým uživatelem. Jistota, že při určité instalaci nedojde k poruchám, však neexistuje.
V případě, že by měl tento přístroj zapříčinit poruchy rozhlasového nebo televizního příjmu, což je možno zjistit jeho
zapnutím a vypnutím, doporučuje se uživateli, aby zkusil odstranit tyto poruchy prostřednictvím několika následujících
opatření:
- změnou zaměření příjmové antény
- s ohledem na rozhlasový nebo tel. příjem přeložit zavlažovací přístroj jinam
- přeložit zavlažovací přístroj pryč od příjmu
- zapojení   zavlažovacího  přístroje do jiné zásuvky, aby se řídící jednotka přístroje nacházela v jiném elektrickém

okruhu, nežli je zapojen přijímač.
V případě, že by to bylo nutné, je dobré poradit se s prodejcem nebo o radiotechnickým odborníkem.
Uživatel má kromě prodejce a distributora také možnost komunikace a poradenství přímo s následujícími úřady, kde si
mohou požádat rovněž o odborné příručky prostřednictvím služby zákazníkovi. V takových případech je nutno uvést, že se
jedná o výrobek (přístroj) třídy B CISPR 22.
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Datum:

Doba trvání: Doba trvání: Doba trvání: (min/sek.)

Dny zavlažování:

Denní cyklus:

Ne Po Ut St Ct Pa So Ne Po Ut St Ct Pa So Ne Po Ut St Ct Pa So

Kluzná prodleva

Konec kluzného prog.
Start kluzného prog.


