
 

Таймер за напояване  

Иновативен таймер за градинско напояване и капково  напоителни 

системи 

  

Захранва се от батерия и е лесен за програмиране и настройка. 

Управлението на електромагнитните клапани осигурява подобрена 

производителност и повишена надеждност, както за градинско така и за 

капково напояване. Специално проектиран да бъде съвместим с повечето 

сензори за дъжд, налични в момента на пазара.  

  

Основни характеристики 

 Свързване : ¾ цола, вътрешна ре  

 Вход 3/4" FHT (Вътрешна резна)   

 Изход 3/4" MHT (Мъжка резба)  

 Захранване : външна 9 V батерия 

 12 Настройки и комбинации на продължителност на цикъла на поливане   

 Възможност на ръчно настройване на циклите на поливане   

 Индикатор за батерия 

 Отложен старт 12 часа 

 Max. & Min. Работно налягане : 1,0-8,0 Bar  

 Max. & Min. Работен дебит : 20 l/h-19 l/min  

 размери: 12x10x8 cm (В x Д x Ш)  

 

 УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА 

1. Сложете 9 V батерия и проверете дали правилно пасва в определеното 

място и завийте добре видичките на капака. Пазете батериите от намокряне    

2. Тествайте таймера след като сте инсталирали батерията . Просто 

позиционирайте показателя “DURATION” на позиция  “ON” и 

индикаторът ще светне зелено веднъж. Ако батерията е слаба ще свети 

продължително червено, докато се изхаби напълно.  

3. Препоръчително е да настоите програмите преди да свържете устройството 

към системата за напояване . вижте  раздел : „Как се програмира“  

4. Като държите устройството стабилно, завъртете захранващия маркуч с 

подходящ адаптор ¾ цола с външна резба за входа на програматора  

  

Как се програмира  

След като се сложили батериите , изберете желаната продължителност и честота 

на поливане и позиционирайте показателите на съответната позиция. 

Как се задава честота на поливане  

Завъртете показателя на желаната честота. Ако задържите показателя повече от 

две секунди на тази позиция, старата стойност се загубва и се запаметява новата  

Честота по часове : 1,2,3,4,6,8,12,24,48,72  

Честота по седмици: седмица  (веднъж седмично)  

*Честотата трябва да е по-дълга от продължителността на поливане   
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http://www.irrigationdirect.com/dd-ybv75


Настройка на продължителността на циклите за поливане  

 

Позиционирайте показателя на желаната продължителност. Водата ще се 

контролира от честотата и продължителността на цикъла и след края им ще спре 

автоматично. Възможни опции:  

  

(1) OFF: Клапанът на програматора е винаги затворен .  

(2) ON: Клапанът на програматора е винаги затворен  

(3) Времена в минути(s): 1,3,10,15,20,30,45,60,90,120  

(4) Ръчно поливане: Сложете показателя на позиция  “ON”, и водата ще тече 

свободно докато не го преместите на позиция  “OFF” (винаги затворен ) или 

на друга желана позиция   

  

Настройка на функцията –Отложен  

Може да отложите началото на програмата за поливане чрез бутона “START 

DELAY”. След като сте настроили програмата натиснете бутона  “START 

DELAY” докато индикатора светне червено “Red”. След това изберете желаното 

време за забавен старт с последователно натискане на бутона. След всяко 

натискане индикатора светва зелен. Например ако искате да отложите старта с 

5  часа натиснете бутона последователно 5  пъти.  Every time the button is pressed, 

the indicator will flash “Green”. For example, if you want to delay the program for 5 

hours, please press the button 5 times. Индикатора ще светне зелено 5  пъти и 

времето ще е зададено, когато червената светлина угасне.( *постарайте се тази 

настройка да не Ви отнеме повече от една минута ).  

Натискането на  бутона след настройка на програмата и светването на 

червената светлина връща устройството в начална позиция и премахва 

запомненото  време за отложен старт 

  

 

Често срещани проблеми 

1. Водата не потича 

 Проверете захранването на водата  

 Проверете дали показателя   “DURATION” не е в позиция  “OFF”  

 Проверете батерията  

2. Ме можете да стартирате ръчен режим на поливане  

 Проверете дали показателя  “DURATION” не е в позиция  “ON”  

 Проверете батерията  

3. Слаба батерия  

 Проверете дали индикатора не свети червено 

 Проверете батерията и рестартирайте програмата  
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