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 Cycle and Soak
Hidden Feature for X-CORE

SEASONAL ADJUSTMENT WATER DAYS

START TIMES

SYSTEM OFF CURRENT TIME/DAY

RUN TIMES

ACTIVE

SENSOR BYPASS

RUN

MANUAL SINGLE STATION

NEW

בקר  מיכולות  כחלק  מובנת  בפולסים  השקייה  של   האופציה 
ה-XCORE. זה מתוכנן לאפשר ללקוח את האפשרות להשקות 

במינמום נגר עילי בגלל קרקעות שונות ואזורי גידול שונים.

משך  את  לחלק  מאפשרת  בפולסים  ההשקיה  של  היכולת 
ההשקיה  משך  יותר.  קצרים  לחלקים  תחנה  של  ההשקיה 
וקרקעות  מדרונות  כגון  האזורים  עילי  נגר  למנוע  עוזר  הקצר 
מהודקות. ממולץ שמשך ההשקיה בפולסים יהיה קצר ממשך 
ההשקיה להפעלה ומשך ההמתנה בין השקיות יאפשר למים 
להיספג בקרקע. מספר ההשקיות הכולל יקבע ע”י חלוקת משך 

ההשקיה להפעלה במשך פולס ההשקיה.

כניסה לתפריט של השקיה בפולסים:
במצב  הבורר  הצבת  ע”י  בפולסים  השקיה  של  לאיפיון  כניסה 
בזמן  שניות:  לשלוש   + ה  כפתור  של  ואחזקה  לחיצה  הפעלה 
הלחיצה הקבוע על כפתור ה + סובב את הבורר למצב “קבע משך 

השקיה למגוף” שחרר את כפתור ה +.

קביעת משך השקית הפולס:
בתחילה מגוף מספר 1 יופיע על המסך. בכדי לעבור למגוף הבא 

לחץ על כפתור ◄ או ►.

דוגמא למסך בו ניתן לתכנת את משך הפולס 

בכדי   - או   + ה  בכפתור  השתמש  מוצג,  הרצוי  שהמגוף  ברגע 
להגדיל או להקטין את משך הפולס. המשתמש יכול לתכנת מדקה 
ל 4 שעות בקפיצות של דקה או להציב על OFF במידה ופולסים 

לא נחוצים.

שעה  מעל  של  במשך  יוצגו  דקות  רק  שעה  של  משך  לפני 
התצוגה תכלול את סיפרת השעה עם הדקות.

דוגמא למסך פולסים עם דקות בלבד

דוגמא למסך פולסים עם סיפרת השעות

אם משך ההשקי למגוף קצר או שווה למשך הפולס אז לא 
תתקים השקיה בפולסים.

כניסה לתפריט השהייה בין פולסים:
תיכנות  מגוף אפשרות  בכול  הרצוי מתוכנת  הפולס  מרגע שמשך 

.PRG ההשהיה בין הפולסים ע”י לחיצה על כפתור

המגוף ישאר זהה לזה שהיה תחת מוצג בתפריט משך הפולס אז 
.)PRG מגוף מספר 2 יוצג כאשר נלחץ על כפתור
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X-CORE
לא ניתן לגשת לתפריט ההשהיה בין פולסים אם לא תוכנת 

משך פולס.

תיכנות ההשהיה בין פולסים: 
בכדי לעבור בין מגופים לחץ על כפתור ◄ או ►.

משך  ללא  ומגוף  במידה  למגוף  מגוף  בין  עוברים  כאשר 
.בכדי  הפולס  משך  לתיכנות  יחזור  המסך  לפולס  השקיה 
לעבור למגוף הבא יש ללחוץ שוב על כפתור ה PGR לחזרה.

- בכדי  ניתן להישתמש בכפתור + או  ברגע שהמגוף הרצוי מוצג 
להגדיל או להקטין את משך ההשהיה בין הפולסים המשתמש יכול 

לתכנת משך השהייה הדקה עד 4 שעות בקפיצות של דקה.

שעה  מעל  של  במשך  יוצגו  דקות  רק  שעה  של  משך  לפני 
התצוגה תכלול את סיפרת השעה עם הדקות.

דוגמא למסך של השהייה בין פולסים כאשר המשך כולל שעות

דוגמא למסך של השהייה בין פולסים כאשר המשך כולל שעות

מגופים מתוכנתים להשקית פולסים:
של  דקות   5 אחרי  אבל  השקיה,  דקות   20 דורש   1 מספר  מגוף 
המים  כל  השקיה  דקות   10 אחרי  אולפ  עילי.  נגר  יש  השקיה 
של  משך  דקות   5 השקיה,  דקות  ל-20  יתוכנת  המגוף  ניספגים. 

פולס ההשקיה, ו 10 דקות של השהייה בין פולסים.

דוגמא למסך של השקיית פולסים בפעולה 

מגוף מספר 1 במצב של השקיית פולסים 

מגוף מספר 6 מבצב של השהייה בין פולסים 


