
SC-PROBE
KULLANIM KILAVUZU

SC-PROBE 
NODE-BT Kontrol Üniteleri ile  
kullanılması içindir
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Uygulamayı Programlama

Uygulama Programlasına Genel Bakış

NODE-BT uygulamasını kullanarak NODE-BT kontrol 
ünitenize bağlanın. 

1. Daha sekmesine gidin

2. Kontrol Ünitesi Ayarları'na tıklayın.

3. Toprak Nem Sensörü'nü seçin.

Toprak nem sensörü NODE-BT uygulaması ile 
etkinleştirilir. Uygulama mevcut toprak ölçümünü 
otomatik olarak sayısal bir değer olarak görüntüler. 

İstenen neme ulaşıldığında, SC-PROBE, kontrol ünitesi 
sensör girişi yoluyla veya sahaya giden ortak kabloyu 
“devre dışı bırakarak” sulamayı keser.
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Nem Seviyelerini Programlama

Sayı kaydırıcısı, sulama işleminin askıya alındığı ayar 
noktasını temsil eder. Ayar noktası, suyu gerilimini santi 
bar olarak temsil eden 0 ile 100 arasında bir sayıdır. Düşük 
sayılar kuru toprağı veya bitkilerin nem almasının çok zor 
olduğu toprağı gösterir.

Tabloya veya yerel deneyime dayalı bir orta kademe 
ayarıyla başlayın. Doğru dengeyi bulmak için sahanın 
toprak nem seviyesini birkaç gün boyunca izleyin. Geçerli 
nem seviyesini kontrol etmek amacıyla yenilemek için 
uygulama sayfasına basın ve aşağı kaydırın.

0–10 Çok kuru toprak

10–30 Killi toprak parçacıkları

30–60 Silt ve tınlı

60–90 Taneli kum malzemesi

90–100 Çok ıslak toprak

Uygulamayı Programlama
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Uygulamayı Programlama

İşlemi Durdurma

Uygulama ayarlarında toprak sensörünü durdurma için 
Kapat düğmesine basın. Bu, toprak nem seviyesine 
ulaşılsa bile kontrol ünitesinin normal sulamasına devam 
etmesini sağlar. 

Durdurma modunda iken, sensör durumu planlama 
ekranında “devre dışı” olarak ve ayarlar ekranında 
“KAPALI” olarak görünür. Normal çalışmaya devam etmek 
için Aç düğmesine basın.

Durdurma, sulamayı duraklatmaz. SC-PROBE'yi  
geçersiz kılar ve sulamaya izin verir.
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Uygulamayı Programlama

Alarmlar

SC-PROBE planlanan sulamadan hemen önce toprak 
nem seviyesini kontrol eder. Sensör etkin olduğunda 
(örn. ayar noktasına ulaşıldığında veya eşik değeri 
aşıldığında), uygulamanın gösterge tablosu ekranı, durum 
açıklamasının nedeni olarak kontrol ünitesi durumunu 
“Toprak Nem Sensörü” ile “Askıya Alındı” olarak 
görüntüler.

Toprak nem ayar noktasının altında kuruduğunda, kontrol 
ünitesi kendiliğinden otomatik duruma geçer ve normal 
sulama devam eder. Sulamayı geçersiz kılmak için toprak 
nem sensör ayarlarında Kapat düğmesine basın. Bu, 
toprak nem sensörünün sulamayı kapatmasının önüne 
geçerek, normal sulama işleminin yapılmasını sağlar.

Teşekkürler

SC-PROBE, uygulamada Aylık Mevsimsel Ayarlama 
özelliğiyle kullanıldığında su tasarrufunu artıran NODE-
BT kontrol üniteleri için etkili ve kanıtlanmış bir cihazdır. 
Azami su tasarrufu elde etmek için Rain-Clik®, Mini-Clik®, 
Freeze-Clik®, veya Wind-Clik® kablolu hava durumu 
sensörleri ile birlikte SC-PROBE® kullanılabilir.
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SORUN NEDEN ÇÖZÜM

Bitkiler çok kuru • Nem seviyesi ayarı çok düşük
• Sensör yanlış konumda

• Kaydırıcıyı artırın (NODE-BT uygulaması)
• Sensörü veya vana kablolarını değiştirn; 

sensör  
sulamanın son bölgesinde olmalıdır

Bitkiler çok ıslak • Nem seviyesi ayarı çok yüksek
• Sensör yanlış konumda
• Durdurma modu ayarlandı

• Kaydırıcıyı azaltın (NODE-BT uygulaması)
• Sensörü daha güneşli bir yere taşıyın
• Durdurma modunu kapatın

Nem seviyesi yanlış görünüyor • Yanlış sensör kurulumu/yerleşimi • Sensörle ttoprağın tam temasını sağlayın
• Sensör kablolarını kontrol edin

Nem daima maksimum 
veya minimumda

• Sensör arızalı • Düzgün çalıştığını doğrulamak için  
el tipi sensör ölçer kullanın 

• Sensör ölçüm ucunu değiştir (P/N. SC-
PROBE)

Daha fazla ayrıntılı bilgi, uygulama notları veya destek için,  hunterindustries.com adresini ziyaret ediniz.

Sorunlar, Nedenleri ve Çözümleri

SORUN GIDERME KILAVUZU

 hunter.direct/nodebthelp

Kurulumla ilgili ipuçları, kontrol ünitesi programlaması ve daha fazlası dahil olmak üzere 
ürününüzle ilgili daha kullanışlı bilgiler bulabilirsiniz.
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Notlar
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