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HASZNÁLATI  ÚTMUTATÓ

Az S-Dial egyedülálló vezérlő, mely ötvözi a tradíciót a jövővel. 
Hála a grafikus felhasználóbarát érintő képernyőnek, minden beállított program és lehetséges beállítás 
látható, és könnyedén elvégezhető.
A vezérlő 4 program beállítását teszi lehetővé. Az S-Dial vezérlő új szintre emelheti a vízpótlást, mert Fliwer 
kompatibilis.
Hagyományos programozás (Timer mode) – A vezérlő kézi programozása  .
Fliwer üzemmód – A programozást a környezeti paraméterek alapján a Fliwer vezérlőautomatika végzi.

Érintő képernyő

Forgó 
gomb

A RAIN ÚJ S-DIAL VEZÉRLŐJE ÚJFAJTA  
PROGRAMOZÁSI METÓDUST TESZ LEHETŐVÉ

ÉRINTS ÉS FORGASS
Ez a rendszer lehetővé teszi:
– A vezérlő teljes programozását érintő képernyő segítségével.
vagy
–  A vezrélő teljes programozását a forgó gomb segítségével 

(forgatni a funkció kikereséséhez, megnyomni a funkció ak-
tiválásához).

2032 - 3v Elem

1 - 16 Zóna kimenet

24 vac 24 VAC bemenet

SENS Esőérzékelő be-
menet

C Közös vezeték

P Motor indító relé 
vagy mester-
szelep bekötési 
pontja

OFF OFF

Ha a távolság a vezérlő 
és a szelepek között ke-
vesebb  300 m-nél, úgy 
használjon 1  mm2 réz 
vezetéket. A nagyobb 
védelem érdekében a 
föld alatt PVC/PE védő-
csövet ajánlatos hasz-
nálni. Ügyeljen rá, hogy 
olyan helyen fusson a 
vezeték, ahol a jövőben 
nem éri ásásból eredő  
károsodás.
Minden szelep két ve-
zetékkel rendelkezik, 
ezekből az egyiket a 

közös (COM) kapocsra kell kötni. Több szelep közös vezetéke egybe 
köthető. Lásd: elektromos bekötés.
A kábelek közösítéséhez használjon vízmentes csatlakozókat 
(pl. közös vezetékhez Blazing LV9500, zónavezetékhez 3M 
IR316).  
Az elektromos hibák, túlterhelés elkerülése érdekében egy zó-
nára csak egy szelepet kössön. 
A szelep könnyű be-, és kiépítéséhez használjon hollanderes 
csatlakozókat.

ELEKTROMOS VEZETÉKEK BEKÖTÉSE  
A VEZÉRLŐBE
Távolítsa el a terminálfedőt!
Csupaszítsa le a vezeték végét 6 mm hosszon!
A szelep zóna vezetékét a sorkapocs megfelelő zóna kimene-
tébe kösse be! 
A sodrott vezeték szálai rövidzárt okozhatnak, ezért használ-
jon érvéghüvelyt.
A kábelek dobozba vezetésére használjon tömszelencét.
A vezetékek bekötéséhez fel kell lazítan a terminál csavarjait. 
Ehhez használjon philips fejű csavarhúzót.
A közös vezetéket a COM terminál portba csatlakoztassa.

Gyors hálózati 
csatlakozás

Zár
(a lakatot nem tartalmazza)

ELEKTROMOS SZELEPEK BEKÖTÉSE
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Esőszenzort, vagy más időjárási szenzort lehet csatlakoztatni a 
vezérlőhöz. Funkciójuk, hogy leállítsák az öntözést, ha elegen-
dő mennyiségű csapadék esett.
Használjon alaphelyzetben zárt (NC) szenzort!

ESŐ ÉRZÉKELŐ

PONTOS IDŐ ÉS DÁTUM BEÁLLÍTÁSA
ÓRA BEÁLLÍTÁSA
A pontos idő beállításához 
használja a + és - gombokat. 
Ha a kívánt érték beállításra 
került, nyomja meg a NEXT
feliratot a hét napjának beál-
lításához.

A HÉT NAPJA
A jelenlegi nap kiválasztásá-
hoz használja a + és - gombo-
kat. Ha a kívánt nap beállítás-
ra került, nyomja meg a NEXT 
gombot, hogy visszatérjen a 
kezdő képernyőre.

ÜZEMMÓD  
KIVÁLASZTÁSA
A kezdőképernyőn kivá-
laszthatja  a vezérlő kívánt 
működési módját. 

HAGYOMÁNYOS (TIMER 
MODE)
Válassza a Timer Mode-t, 
ha a vezérlőt hagyomá-
nyos módon beállított 
program szerint kívánja 
használni (A, B, C, D prog-
ram, öntözési idő és öntö-
zési hosszok megadása).  

FLIWER MODE
Válassza a FLIWER MODE-t, ha a vezérlőt csatlakoztatni sze-
retné a Fliwer platformhoz a Fliwer link segítségével. A kívánt 
mód kiválasztásához nyomja meg a megfelelő ikont.

Megjegyzés: A Fliwer mód használatához olvassa el a leírás Fliwer módra vonatkozó 
részeit.
Emlékeztető: A pontos idő és nap megváltoztatásához nyomja meg a képernyő bal 
alsó sarkában található idő/nap kijelző feliratot.

KEZDŐ KÉPERNYŐ

HAGYOMÁNYOS MÓD
Belépni a programokhoz
Válassza az A, B, C, vagy D 
programot a programozás 
megkezdéséhez.

Belépni a szivattyú/eső-
érzékelő beállítása oldal-
ra
Válassza a szivattyú, vagy 
esernyő ikont a szivattyú, 
vagy az ésőérzékelő beál-
lításának megkezdéséhez.

Programok
 Négy program beállítása 
lehetséges.

Program aktiválása: Válassza a           ikont az adott programot 
jelőlő betű fölött.

Program beállítása: A             ikon megnyomása a kívánt prog-
ram betűjele alatt az adott program beállításához. 

ÖNTÖZÉSI PROGRAM SZERKESZTÉSE
Programozási lehetőségek
-  Programonként 2 öntö-

zési idő
-  Öntözés hosszának szele-

penkénti állítása
-  Öntözés gyakoriságának 

beállítása

Ne feledje bármikor vissza-
léphet ha megnyomja:

Indítási idő
-  Használja a + és – ikono-

kat a kívánt időpont be-
állításához

- Használja a ON/OFF ikont 
az adott indítási időpont használatához, vagy használatának 
mellőzéséhez
-  A SET gomb megnyomásával a beállítás eltárolódik és vissza-

lép az öntözési program szerkesztése felületre. 

Indulási idő

Minden 24 VAC elektrohidraulikus szelep két ká-
bellel rendelkezik. Az egyik kábel a zóna kábel, 
azt a sorkapocs megfelelő zónaszámú kimenetére 
kell rákötni. A másik kábel a közös kábel, amit a 

többi közös kábellel egybekötve a sorkapocs C jelű kime-
netére kell csatlakoztatni. 
A 24 VAC elektro-hidraulikus szelepek nem rendelkeznek 
polaritással.
Az érzékelő vezetékeit a sorkapocs SENSOR felirattal jelölt 
bemenetére kell kötni. Beltéri modell használata esetén, a 
transzformátor kimenő kábeleit a 24 VAC bemenetre kell 
kötni. 
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Időtartam
Válassza ki az adott szele-
pet és a + és - használatá-
val állítsa be a kívánt öntö-
zési időtartamot. 

Használja               ikont ha 
vissza kíván lépni.

Öntözés gyakoriságának 
beállítása
Intervallum szerinti öntözés:
Használja a “00” HR/DAY az 
öntözés gyakoriságának 
megadására (hány órán-
ként/naponta).

Öntözés a hét napjai szerint:
Jelölje ki: MO, TU, WD, TH, FR, ST, SD  hogy az adott napon le-
gyen öntözés. 
 Használja               ikont ha vissza kíván lépni.

ÖNTÖZÉSI IDŐTARTAM BEÁLLÍTÁSA

Öntözés gyakorisága

A kezdő képernyőről         az 
ikon megnyomásával lép-
het be a kézi indítás oldal-
ra.
A kézi indítás oldalon az 
alábbi funkciók érhetők el:
–0 A kézi indításhoz tarto-
zó öntözési időtartamok 
szelepenkénti bellítása.
Nyomja meg a       gombot 
a manuális öntözés elindí-
tásához.
 
 Ha minden zónának 
azonos futási időt kí-
ván megadni, használja  
a ikont.

Ha egy már beálított programot szeretne manuálisan futtatni 
használja a :             gombot.

 Felfüggeszti a manuális öntözést.
 Visszalép az előző szelephez.
 Továbblép a következő szelephez.
 Megállítja a manuális öntözést. 

KÉZI INDÍTÁS

PROGRAMOZÁSI HIBA
Az S-Dial vezérlő nem teszi 
lehetővé, hogy kettő vagy 
több öntözés átfedésben 
legyen. Amennyiben úgy 
programozza a vezérlőt, 
hogy a programok fedés-
be kerülnek, a bal oldalon 
látható angol nyelvű felira-
tot látja majd. A probléma 
megoldásához állítsa át 
úgy az öntözési időponto-
kat és időtartamokat, hogy 
azok ne fedjék egymást. 

 Szivattyú / Szenzor
A kezdő képernyőről a szi-

vattyú/esernyő ikon kiválasztásával léphet be a szivattyú/érzé-
kelő beállítása oldara. 
 Az érzékelőt/szivattyút minden egyes szelepnél külön aktivál-
hatja, vagy kikapcsolhatja. 

 Ne feledje bármikor visszaléphet ha megnyomja: 

Szivattyú / Szenzor

You have an incompatibility with the 
recent changes.

Please solve it and enable the program 
again.

OK

A kezdő oldalon nyomja 
meg az S-Dial feliratot a 
beállított programok átte-
kintéséhez.

Nyomja meg a        ikont a 
kezdőképernyőn.

Ezen a felületen lehetsé-
ges:

PAUSE – Az öntözés felfüg-
gesztése.

SHUT DOWN – A vezérlő 
kikapcsolása a vezérlő ki-

kapcsol, de megtartja a beállításokat.
RESET – A beállított programok törlése.

ÖSSZEFOGLALÓ OLDAL

Programozás törlése

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
• 12-16 zónás kivitel
• Kültéri dobozolás
• Tartalmazza a hálózati transzformátort 
• Minden zóna független programozása
• 4 öntözési idő zónánként
• Öntözés időtartama 1-240 perc
•  Öntözési ciklus szelepenként 4 indítás/nap-tól 15 naponta  

1 indításig

• Következő öntözési idő kijelzése
• Vízháztartás szezonális állítása 10%-200%
• Esőérzékelő bemenet, zónánként programozható
• Nagyméretű világító kijelző
• Alacsony elemtöltöttség kijelzés
•  A beállított programozást áramszünet esetén is megörző  

memória


