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Início > O que devo verificar se o controlador não exibir nada no visor?

Produtos: X-Core, [1]
XC, [2]
Pro-C, [3]
PCC, [4]
I-Core®, [5]
ICC [6]
Tópicos: Perguntas Frequentes, Resolução de problemas
Primeiro, verifique se há energia na saída do controlador. Use uma lâmpada de teste ou qualquer outro dispositivo 110 VCA
para determinar se há voltagem na saída. Se não houver voltagem na saída, ou se você tem um controlador soldado, verifique
o disjuntor na caixa de disjuntores principal.
Atenção: testes de alta voltagem no lado de energia principal dos transformadores devem ser executados somente
por eletricistas profissionais ou subcontratados de irrigação.
Se há energia na saída, a próxima verificação é a saída do transformador. Use um voltímetro para verificar a voltagem nos
dois cabos do transformador ou nos dois terminais de parafuso de CA no controlador. O transformador deve ter uma saída na
faixa de 24 VCA a 28 VCA.
Se a tomada de parede tem 110 VCA e o transformador não tem saída de voltagem, é necessário substituir o transformador.
Se houver voltagem na tomada da parede e na saída do
transformador e você ainda tem um visor em branco, tente desligar e
ligar o controlador. Para desligar e ligar o controlador:
1. Conecte o transformador novamente na tomada elétrica ou
ligue o disjuntor na caixa de disjuntores.
2. Remova a bateria de 9 V.
3. Remova a alimentação desligando o transformador da tomada
de parede ou desligando o disjuntor na caixa de disjuntores.
4. Aguarde 4 a 5 minutos.

[7]

Se com isso o visor não voltar a funcionar, será necessário substituir o controlador.
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