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Início > Por que o meu sistema de irrigação termina a irrigação e começa novamente?

Produtos: Pro-C, [1]
XC, [2]
XC Hybrid, [3]
ICC, [4]
X-Core, [5]
SRC / SRC Plus [6]
Tópicos: Perguntas Frequentes, Resolução de problemas, Vídeos
Um motivo comum para a repetição de um ciclo pelo controlador é um número excessivo de horários de início programadas.
Somente é necessária um horário de início por programa ativo. Um segundo horário de início acionará o programa
novamente.
Estações individuais são designadas para um programa (A, B, C). Cada programa requer apenas um horário de início para
iniciar uma sequência de irrigação de todas as estações associadas a esse programa. As horas de início são designadas aos
programas, e não as estações. O controlador operará as estações em ordem numérica. Quando uma estação completa o
tempo de irrigação, o controlador muda automaticamente para a próxima estação nesse programa.
Exemplo: o programa A tem seis estações (1 a 6) e um horário de início (8h00) designados. Às 8h00, a estação iniciará a
irrigação, seguida pela estação 2, pela estação 3 e assim por diante até que todas as seis estações tenham irrigado.

Definir horas de início da irrigação
1. Gire o regulador rotativo para a posição HORAS DE INÍCIO.
2. A configuração de fábrica é o programa A. Se necessário, você pode selecionar o
programa B ou C pressionando o botão .
3. Use o botão
ou
para alterar o horário de início. (O horário de início mudará em
incrementos de 15 minutos.) Mantenha qualquer um dos botões pressionado por 1
segundo para alterar as horas rapidamente.
4. Pressione o botão
para selecionar o próximo horário de início ou pressione
para
o próximo programa.
NOTA: um horário de início ativará todas as estações sequencialmente nesse
programa. Essa funcionalidade elimina a necessidade de inserir o horário de início de
cada estação. Podem ser utilizados vários horários de início em um programa, para
ciclos de irrigação separados durante a manhã, a tarde ou a noite.
Se você constatar que o controlador tem um horário de início adicional que está causando a repetição de um programa, o
horário de início deve ser desligado.

Eliminar uma hora de início do programa
1. Gire o regulador rotativo para a posição HORAS DE INÍCIO.
2. Pressione o botão
ou
até atingir 00h00 (meia noite). A partir daí, pressione o
botão
uma vez para chegar à posição DESLIGADO.
NOTA: se os quatro horários de início de um programa estiverem desligados, o
programa será desligado. (Todos os outros detalhes de programa serão retidos.) Uma
vez que não há horários de início, não haverá irrigação com esse programa. Essa é
uma maneira conveniente de interromper a irrigação em apenas um programa sem
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girar o controle rotativo para a posição DESLIGADO.
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