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Informace v tomto návodu jsou určené především pro uživatele, kteří si sami realizují 
automatické zavlažování, sestavují plán zavlažování a zadávají jej do řídicí jednotky 

Tento výrobek je určen k použití jako automatická řídicí jednotka pro systémy 
automatické závlahy ORBIT Professional pro spouštění 24 VAC elektromagnetických 
ventilů, jak je popsáno v tomto návodu 

Řídící jednotka má integrovaný napájecí transformátor 230V/24V
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Počáteční nastavení
K naprogramování řídicí jednotky stačí několik jednoduchých kroků  Než začnete 
programovat, je důležité aktivovat baterii, nastavit datum ,čas a sestavit zavlažovací plán   
Baterii aktivujete tak, že zatáhnete za černý plastový proužek na horní straně 
přístroje.

Úvod
Děkujeme, že jste si vybrali řídicí jednotku Orbit®, ve které jsme spojili jednoduchost 
s přesností digitální elektroniky a vytvořili tak všestranný přístroj, který se snadno 
ovládá  Používání této řídicí jednotky je pohodlné a flexibilní a pomocí nastavení plně 
automatického nebo poloautomatického cyklu nebo ručního zavlažování uspokojí různé 
potřeby zavlažování na Vaší zahradě  Velkou výhodou je i možnost venkovní instalace 
tohoto typu řídicích jednotek. Dříve, než začnete instalovat nebo používat tento 
přístroj, přečtěte si prosím důkladně tento návod 

Prvky programování
Duální programy - tato jednotka má dva programy („Program A“ a „Program B“), což 
umožňuje nastavení dvou nezávislých zavlažovacích plánů pro trávníky, zahrady, parky 
nebo jiné plochy se zavlažováním až 4x denně u každého programu 

Ochrana proti výpadku elektrického proudu - pokud dojde k přerušení síťového 
napájení, stávající program a ostatní údaje se neztratí  Po obnovení dodávky proudu 
se obnoví poslední uložené nastavení jednotky  K vymazání zadaného nastavení při 
přerušení dodávky elektrického proudu dojde pouze v případě, že je záložní baterie 
vybitá 

Úspora vody - tato funkce je vhodná pro nastavení sezónních požadavků na zavlažování, 
aniž byste museli přeprogramovat nastavení přístroje  Režim „úspora vody“ Vám dovolí 
snadno korigovat dobu zavlažování v rozmezí 10% - 200% s krokem 10%   Například 
nastavení na 70% změní nastavený desetiminutový interval na sedmiminutový 

Odložení času spuštění - pokud je nastaven takový čas spuštění, který by zasahoval 
do dřívějšího programu zavlažování, tento čas bude „odložen“ na dobu po skončení 
předchozího programu (více viz str  12) 

Obr. 1: Umístění baterie
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Výměna baterie
Řídicí jednotka je vybavenou jednou záložní lithiovou baterií typu CR2032 pro případ 
výpadku dodávky elektrického proudu  Za normálních podmínek vydrží baterie přibližně 
jeden rok  Proto doporučujeme baterii každý rok vyměnit 

� Posuňte kryt baterie nahoru a sejměte jej 

� Vložte jednu baterii CR2032 

� Vraťte kryt na své místo a zavřete 
Pokud je baterie slabá nebo v přístroji není, může se stát, že se nastavený čas, datum 
a program při výpadku elektrického proudu vymaže  V tom případě je nutné nainstalovat 
novou baterii a přístroj znovu naprogramovat 

Pozn.: Samotná baterie nedokáže pohánět ventily zavlažovacího systému. 
Řídicí jednotka musí být vždy  napojena na zdroj elektrického proudu.

První spuštění jednotky
Před prvním programováním řídicí jednotky je nutné stisknout malé zapuštěné tlačítko 
RESET  Toto tlačítko znovu použijte jen v případě, že chcete zcela vymazat veškeré 
nastavení jednotky 

Obr. 2: Ovládací panel

Nastavení data a času
� Otočte ovladač do polohy TIME/DATE 

� Na displeji se objeví 12:00 PM a šipky ukazující na rok („year“), měsíc („month“) 
a den („day“) (viz obr  3) 

� Pomocí šipek + a – nastavte aktuální čas a stiskněte ENTER  Chcete-li, aby se 
čas měnil rychleji, přidržte tlačítko + nebo – tak dlouho, až displej přeskočí do 
rychlého režimu 

� Při nastavování roku, měsíce a dne se pod šipkami objeví blikající kurzor 

Obr. 3: Nastavení data a času
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Větev Program Zavlažování Dny Čas 
spuštění

Doba 
trvání Poloha Rozstřikovač Rostliny

1 A dny v týdnu po, st, so 5:00 15 min před domem výsuvný 
rozprašovací tráva

2 A dny v týdnu po, st, so 15 min před domem výsuvný 
rozprašovací tráva

3 A dny v týdnu po, st, so 30 min vzadu, jih výsuvný 
rotační tráva

4 A dny v týdnu po, st, so 30 min vzadu, sever výsuvný 
rotační tráva

5 B interval každých 
5 dní 9:00 30 min vzadu rozprašovací 

pro keře
keře a 

květiny

6 B interval každých 
5 dní 30 min vepředu rozprašovací 

pro keře
keře a 

květiny

� Pomocí šipek + a – nastavte rok a stiskněte ENTER 

� Pomocí šipek + a – nastavte měsíc a stiskněte ENTER 

� Pomocí šipek + a – nastavte den a stiskněte ENTER

Pozn.: Nezadáte-li do jednotky rozvrh zavlažování, spustí se zavlažování na 
každé zavlažovací větvi podle továrního nastavení každý den na 10 minut. 
Nechcete-li, aby byly větve náhodně aktivovány, otočte ovladač do polohy 
OFF nebo zadejte rozvrh zavlažování.

Stanovení zavlažovacího plánu
Zavlažovací plán si pro lepší přehlednost sestavte na papíře  Pomůže vám to při určování 
dnů a doby zavlažování  (viz obr. 4)

1. U každé zavlažovací větve (nebo ventilu) si zapište polohu, typ rozstřikovače 
a rostliny, které mají být zavlažovány   
Na základě tohoto seznamu si u každé větve poznamenejte doporučenou dobu 
zavlažování (podle typu rozstřikovače a druhu rostlin) a četnost zavlažování 

2. Na základě 1  kroku si stanovte optimální dobu zavlažování pro každou větev 
s rozstřikovači 

� Program A umožňuje nastavit zavlažování určitých dnech v týdnu  
 (např. pondělí, středa a sobota), nebo každý druhý den 

� Program B umožňuje naprogramovat:

u interval zavlažování – používá se k zadání zavlažování v intervalu 1- 28 
dní   
(Při intervalu 1 se bude zavlažování spouštět každý den, při 2 každý druhý 
den, atd.)

u sudé nebo liché dny – umožňuje nastavit zavlažování pouze v sudých 
nebo lichých dnech  Sudé/liché dny se určují podle datumu 

Obr. 4: Tabulka plánu zavlažování
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Programování
Na základě zavlažovacího plánu určete program, který chcete využívat (A, B, nebo A i B), 
a dále pokračujte podle návodu 

Program A – Dny v týdnu

1  Nastavení času spuštění
Pozn.: Čas spuštění cyklu je čas, kdy se podle programu spustí zavlažování na 
první větvi 
� Otočte ovladač do pozice START TIMES ve výseči programu A   

Na displeji se objeví „A“ a vedle nápisu „Cycle Start Time 1“ se měl objevit 
blikající kurzor (na levé straně LCD displeje)  Pokud ne, opakovaně stiskněte 
tlačítko NEXT, dokud se kurzor nezobrazí vedle „Cycle Start Time 1“ (viz obr  5)

� Pomocí tlačítek + a – nastavte čas zahájení zavlažování, a potvrďte tlačítkem 
ENTER   
Blikající kurzor by měl nyní přeskočit na „Cycle Start Time 2“ 

Při zadání časů zahájení zavlažování i v dalších cyklech ( 2 až 4) se v jednom 
dni znovu aktivuje zavlažovací program v těchto nastavených časech.  
Obecně se při programu A požaduje zadání pouze jednoho času spuštění 
zavlažování.
Další podrobnosti ohledně vícenásobných časů spuštění naleznete v kapitole 
„Automatický provoz a nejčastěji používané prvky“ na straně 10.

Obr. 5: LCD displej s dobou spuštění
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2  Doba trvání zavlažování
V režimu automatického zavlažování si můžete nastavit dobu trvání zavlažování  
na kterékoliv větvi po dobu 1 až 99 minut 

Dobu trvání zavlažování pro každou zavlažovací větev programu A nastavíte následujícím 
způsobem:

� Otočte ovladač ve výseči programu A do polohy STATION DURATION   
Na displeji se objeví „A“ a text „MINS“ (minuty) (viz obr  6) 

� Opakovaně stiskejte tlačítko NEXT, dokud se blikající kurzor nezobrazí nad 
číslem první větve kterou chcete přiřadit k programu A   
(Podle vzorového zavlažovacího plánu na obr. 4 by to byla větev č. 1.)

� Pomocí tlačítek + a – zadejte dobu trvání zavlažování a stiskněte ENTER   
Nad nastavenou větví se zobrazí písmeno A  (viz obr  6)

� Podle předchozího postupu nastavte dobu trvání zavlažování i pro všechny 
zbývající větve zařazené do programu A  (Podle vzorového plánu je to 15 min pro 
větev č.1 a 2 a 30 min pro větev č. 3 a 4.)

� Chcete-li některou větev přeskočit, stiskněte tlačítko NEXT 

� Chcete-li vymazat předchozí nastavení doby trvání, stiskněte tlačítko CLEAR 

Obr. 6: Zadání doby zavlažování v programu A
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3  Stanovení dnů zavlažování
� Otočte ovladač ve výseči programu A do polohy DAYS OF WEEK  Na displeji se 

objeví „A“  a kurzor bude blikat pod písmeny jednotlivých dnů v týdnu:  
M (po), T (út), W (st), T (čt), F (pá), S (so), S (ne) (viz obr  7)

� Stisknutím tlačítka ENTER aktivujte zavlažování v pondělí  Pod písmenem „M“ 
se objeví šipka a kurzor přeskočí na další den (úterý „T“)  Tlačítkem ENTER jej 
potvrdíte nebo tlačítkem NEXT přeskočíte na další den  (viz obr  7)   
Postup opakujte pro všechny dny v týdnu 

� Chcete-li smazat zadaný den, stiskněte tlačítko CLEAR 

� Chcete-li nastavit zavlažování každý druhý den, přesuňte pomocí tlačítka NEXT, 
kurzor pod nápis „2nd“, a stiskněte ENTER   
Zvolíte-li možnost zavlažování každý druhý den, nemůžete již nastavit konkrétní 
dny zavlažování 

Obr. 7: LCD displej se dny zavlažování

Nebudete-li chtít používat program B,  
přejděte prosím na kapitolu „Automatický provoz“.
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Program B – Zavlažovací intervaly a zavlažování v lichých a sudých dnech

1  Nastavení času spuštění
Pozn.: Čas spuštění cyklu je čas, kdy se podle programu spustí zavlažování na 
první větvi.

 
� Otočte ovladač na pozici START TIMES ve výseči programu B  Na displeji se 

objeví „B“ a vedle „Cycle Start Time 1“ by se měl objevit blikající kurzor (na levé 
straně LCD displeje)  Pokud ne, opakovaně stiskněte tlačítko NEXT, dokud se 
kurzor nezobrazí vedle nápisu „Cycle Start Time 1“ 

� Pomocí tlačítek + a – nastavte čas, kdy chcete spustit zavlažování, a potvrďte 
tlačítkem ENTER  Blikající kurzor by měl nyní přeskočit na „Cycle Start Time 2“ 

Při zadání časů zahájení zavlažování i v dalších cyklech ( 2 až 4) se v jednom 
dni znovu aktivuje zavlažovací program v těchto nastavených časech. 
Obecně se při programu B požaduje zadání pouze jednoho času spuštění 
zavlažování.
Další podrobnosti ohledně vícenásobných časů spuštění naleznete v kapitole 
„Automatický provoz a nejčastěji používané prvky“ na straně 10.
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Obr. 8: Zadání doby zavlažování v programu B

2  Doba trvání zavlažování
Dobu trvání zavlažování pro každou větev v programu B nastavíte následujícím způsobem:

� Otočte ovladač ve výseči programu B do polohy STATION DURATION   
Na displeji se objeví „B“ a text „MINS“ (minuty) (viz obr  8) 

� Stiskněte opakovaně tlačítko NEXT, dokud se blikající kurzor nezobrazí nad 
číslem první větve přiřazené k programu B   
(Podle vzorového plánu na obr. 4 by to byla větev č. 5.)

� Pomocí tlačítek + a – zadejte dobu trvání zavlažování a stiskněte ENTER  Nad 
nastavenou větví se zobrazí písmeno B  (viz obr  8)

� Podle předchozího postupu nastavte dobu trvání zavlažování pro všechny 
zbývající větve přiřazené k programu B   
(Podle vzorového plánu 30 min pro větev č. 5 a 30 min pro větev č. 6.)

� Chcete-li některou větev přeskočit, stiskněte tlačítko NEXT 

� Chcete-li vymazat předchozí nastavení doby trvání, stiskněte tlačítko CLEAR 
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3  Stanovení intervalu zavlažování
� Otočte ovladač do polohy WATERING INTERVAL  Kurzor bude blikat nalevo od 

nápisu „Interval“ (viz obr  9) 

� Pomocí tlačítek + a – zvolte počet dní mezi zavlažováním   
Příklad: Chcete-li zavlažovat jednou za 10 dní, nastavte interval 10.

� Interval zavlažování potvrďte tlačítkem ENTER   
Příklad: Zadáte-li dnes interval 3, jednotka bude zavlažovat poprvé dnes,  
a potom pokaždé za tři dny.

� Chcete-li zvolit zavlažování v sudé/liché dny, stiskněte tlačítko NEXT  Kurzor se 
posune na liché („odd“) nebo sudé („even“) dny, pak opět stiskněte ENTER 

� Chcete-li smazat zadané nastavení, stiskněte CLEAR  Chcete-li zadat nové 
nastavení, stiskněte NEXT 

Obr. 9: LCD displej s intervalem zavlažování

Prohlížení a změny nastavení
V řídicí jednotce si můžete snadno prohlédnout celý program zavlažování  Chcete-li 
prohlížet časy spuštění v programu A, otočte ovladač do polohy START TIMES ve výseči 
programu A a zkontrolujte zadané časy  Pomocí klávesy NEXT můžete listovat programu, 
aniž byste se museli obávat, že změníte nastavení programu  
Chcete-li změnit časy spouštění, dny nebo interval zavlažování, postupujte jednoduše 
podle návodu pro daný program  Po kontrole programu nezapomeňte otočit ovladač 
zpět do polohy AUTO 
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DŮLEŽITÉ: Jednotka je vybavena spínačem pro dešťové čidlo. Pokud je spínač 
zapnut ale k jednotce není připojeno žádné čidlo, jednotka se nespustí.

Automatický provoz a nejčastěji používané prvky
Automatický provoz
Dokončíte-li nastavení jednotky, otočte ovladač do polohy AUTO  Jednotka je nyní plně 
naprogramovaná a připravená k použití v automatickém režimu  V tomto režimu se 
budou jednotlivé zavlažovací větve spouštět postupně  První se spustí program A 

Posun mezi zavlažovacími větvemi
Stisknete-li tlačítko NEXT v průběhu zavlažování, ukončí se zavlažování na stávající větvi 
a spustí se na větvi následující 

Vypnutí jednotky
Otočte ovladač do polohy OFF  Jednotka nespustí zavlažování v automatickém ani 
manuálním režimu 

Odložení zavlažování
Začátek zavlažování je možné odložit o 24, 48 nebo 72 hodin 

Aktivace odložení zavlažování
1  Přesvědčte se, že je ovladač v pozici AUTO 

2  Stiskněte tlačítko RAIN DELAY  Zavlažování bude  
automaticky odloženo o 24 hodin  (viz obr  10)

3  Opakovaným stiskem tlačítka RAIN DELAY odložíte  
zaléváním o 48 hod  resp  72 hod  

4  Stiskněte ENTER pro potvrzení nebo počkejte 10 vteřin, než se volba aktivuje 

5  Stiskem tlačítka CLEAR zrušíte režim odložené zavlažování a jednotka bude dále 
pracovat v automatickém režimu 

Obr. 10: Displej s odložením zavlažování
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Po uplynutí doby, po kterou bylo zavlažování odloženo, se opět aktivuje režim 
automatického zavlažování  
V režimu odložené zavlažování se na displeji zobrazuje počet hodin zbývajících do 
přepnutí do automatického režimu  

V tomto režimu nelze zmáčknout jiné tlačítko, kromě tlačítka CLEAR.

Úspora vody
Pomocí funkce úspory vody lze dobu trvání zavlažování snadno přizpůsobit sezónním 
potřebám  Doba trvání zavlažování se sníží nebo zvýší na všech větvích a ve všech 
programech v rozsahu 10% – 200%, a to po 10%  Výchozí hodnota odpovídá 100% 

Nastavení úspory vody
1  Otočte ovladač do polohy BUDGET 

2  Pomocí tlačítek + a – zvyšte nebo snižte dobu zalévání v procentech 

3  Potvrďte tlačítkem ENTER 

Vícenásobné časy spuštění
Tato funkce umožňuje opakovat zalévání v nastavených dnech až čtyřikrát  
v programu A i B, při použití obou programů současně až 8x denně. 
Této možnosti se využívá zejména pro ochranu nově vysetých trávníků nebo při 
zavlažování svažitých ploch, kdy je výhodné rozdělit zavlažování do více kratších intervalů 

Nastavení vícenásobného času spuštění
1  Otočte ovladač do polohy START TIMES ve výseči programu A nebo B 

2  Stiskněte opakovaně tlačítko NEXT, dokud nebude kurzor blikat u nápisu „Cycle 
Start Time 2“ 

3  Pomocí tlačítek + a – zadejte čas dalšího  zavlažování,  
a potvrďte tlačítkem ENTER 

4  Chcete-li nastavit třetí a čtvrtý čas zavlažování, zopakujte krok č 3 

5  Chcete-li některé nastavení zrušit, vyberte tlačítkem NEXT požadovaný čas, 
a poté stiskněte CLEAR 



14 15

Obr. 11: Manuální spuštění obou programů (A i B)

Manuální spuštění programu A, nebo programu B

Program A
Chcete-li spustit zavlažování pouze v programu A, stiskněte tlačítko MANUAL, a potom 
tlačítko NEXT  Tak se aktivují větve, na kterých má podle programu A proběhnout 
zavlažování  Chcete-li zavlažování spustit, stiskněte ENTER  (Proběhne jeden cyklus 
zavlažování na všech větvích)   
(viz obr  12)

Obr. 12: Manuální spuštění programu A

Program B
Chcete-li spustit zavlažování pouze v programu B, stiskněte tlačítko MANUAL, a potom 
dvakrát tlačítko NEXT  Tak se aktivují větve, na kterých má podle programu B proběhnout 
zavlažování  Chcete-li zavlažování spustit, stiskněte ENTER  

� Chcete-li zastavit nebo přerušit manuální zavlažování, stiskněte tlačítko CLEAR  
Jednotka se vrátí k původnímu nastavení 

Manuální zavlažování
Řídicí jednotka umožňuje přerušit automatické zavlažování, aniž by bylo narušeno 
naprogramované nastavení 

Manuální spuštění obou programů (A i B)
� Otočte ovladač do polohy AUTO a stiskněte tlačítko MANUAL  Na displeji se 

objeví blikající nápisy „A B“ a „ALL“  (viz obr  11)  To znamená, že všechny větve 
v programu A i B budou postupně zavlažovat po stanovenou dobu 

� Chcete-li aktivovat zavlažování v programech A i B, stiskněte ENTER 

Nejprve se spustí zavlažování na první větvi v programu A, potom na první větvi 
v programu B a dále se budou větve postupně střídat  Zavlažování proběhne pouze 
na těch větvích, které měly nastavenou dobu zavlažování 
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Manuální spuštění jedné nebo více zavlažovacích větví
V režimu manuálního zavlažování si můžete nastavit dobu trvání zavlažování na 
jednotlivých větvích po dobu 1 až 99 minut 

� Otočte ovladač do polohy AUTO 

� Stiskněte tlačítko MANUAL, a poté třikrát tlačítko NEXT  Na displeji se u větve 1 
objeví blikající kursor a nápis „- - MINS“ (viz obr  13) 

� Pomocí tlačítek + a – nastavte požadovaný počet minut zavlažování  Zavlažování 
spustíte stisknutím tlačítka ENTER 

� Chcete-li přeskočit větev, stiskněte tlačítko NEXT tolikrát, až se blikající 
kurzor objeví u čísla větve, kterou chcete spustit  (Například: chcete-li nastavit 
zavlažování na větvi 3 po dobu 5 minut, stiskněte tlačítko MANUAL, potom pětkrát 
NEXT, čímž zvolíte režim manuálního provozu a požadovanou větev, potom 
nastavte pomocí + a – pět minut a nakonec stiskněte ENTER) 

� Chcete-li zastavit nebo přerušit manuální zavlažování, stiskněte tlačítko CLEAR   
Jednotka se vrátí k původnímu nastavení 

Obr. 13: Manuální spuštění zavlažování na jednotlivých větvích

Pozn.: Nezadáte-li po stisknutí tlačítka MANUAL do 60 vteřin žádné nastavení, 
zobrazí se opět čas.
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Obr. 14: Zámek jednotky

Pozn.: Přístroj by neměly ovládat nezpůsobilé osoby. Zejména prosím 
zajistěte, aby  s ním nemanipulovaly malé děti.

Instalace jednotky

Výběr umístění
Místo pro instalaci řídící jednotky musí splňovat následující kritéria:

� Možnost připojení na síťové napětí 240 VAC

� Provozní teplota 0 – 70 °C

� Volný prostor alespoň 25 cm nalevo od jednotky, aby bylo možné otevřít skříňku 

� Místo bez přímého slunečního svitu

� Přístup ke kabelům od elektroventilů

Jednotka je odolná vůči povětrnostním vlivům, přesto by neměla být umístěna tam, 
kde by ji mohl poškodit nepřetržitý proud vody  Pokud je jednotka instalována venku, 
zavírejte vždy dvířka skříňky, aby nedošlo k poškození jednotky   
Skříňku můžete i zamknout (viz obr  14)
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Montáž jednotky
� Pomocí přiložené montážní šablony si na zdi označte místa pro vruty 

� Do horního otvoru zašroubujte přiložený vrut a hlavičku nechte vyčnívat asi 3 mm   
(Dle potřeby použijte hmoždinky )

� Nasaďte otvor na zadní straně jednotky na vyčnívající vrut (viz obr  15) 

� Zašroubujte druhý vrut do hmoždinky v prostoru pod krytem vodičů 

Aktivace baterie
Přístroj je vybaven jednou záložní lithiovou baterií typu CR2032, která chrání nastavení 
přístroje při výpadku proudu  Doporučujeme baterii jednou za rok vyměnit 

� Postup při výměně baterie naleznete na straně 4 

Pozn.: Samotná baterie nedokáže spustit ventily zavlažovacího systému. 
Jednotka má vestavěný transformátor, který musí být napojen na zdroj 
elektrického napětí.

Obr. 15: Montáž jednotky
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Propojení elektromagnetických ventilů s řídící jednotkou (24 VAC)

Připojení elektromagnetických ventilů
Je-li vzdálenost mezi jednotkou a ventily menší než 200 m, použijte k propojení jednotky 
a ventilů kabel Orbit nebo CYKY vodič o průměru 0,8-1,5 mm   
Je-li vzdálenost větší než 200 m, použijte vodič o průměru 1,5 mm 

Vždy potřebujete v kabelu o 1 vodič více, než je počet ventilů připojovaných k řídicí 
jednotce  Tento vodič „navíc“ tzv  společný - se  zapojuje do svorky označené COM 

� Na koncích vodičů u elektromagnetického ventilu odstraňte 12 mm izolace 

� Jeden vodič od každého elektromagnetického ventilu propojte se společným 
vodičem kabelu např  černé barvy, ten pak v řídicí jednotce zapojte do svorky 
označené COM (viz obr  16) 

Důležité: Vodiče elektromagnetického ventilů s vodiči v kabelu CYKY by 
měly být propojeny pomocí vodotěsných konektorů od firmy ORBIT nebo, 
v případě použití tzv. manifoldů (sdružení elektroventilů), ve svorkovnicové 
skříňce „SNAP WIRE“ nebo „EASY WIRE“. Tyto svorkovnicové skříňky jsou 
odolné proti vlhkosti a jsou součástí příslušenství manifoldů.

Obr. 16: Připojení kabelů na ventily

� Dále spojte každý elektromagnetický ventil s jedním samostatným vodičem 
sdruženým v kabelu CYKY, druhé konce těchto vodičů budou posléze zapojeny 
do číslem označené svorkovnice v řídicí jednotce 

� Do jedné očíslované svorkovnice by měl být napojen pouze jeden ventil 
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Připojení napájecího napětí od řídicí jednotky (230 VAC)
Týká se mezinárodních modelů s vestavěným transformátorem určených pro venkovní 
a vnitřní použití č  94880, 94881, 94882, 94883  Číslo modelu naleznete na vnitřní straně 
dvířek řídicí jednotky i na jejím kartonovém obalu 

Mezinárodní modely mají certifikaci CSA a CE.

� Je možné, že svorku bude potřeba uvolnit malým křížovým šroubovákem, 
aby vodič šel do ní zasunout případně vyjmout  Šroubek není nutné zcela 
vyšroubovat 

� Zapojte společný vodič („common“) do svorky (bílé barvy) označené textem 
„COMMON“ 

Důležité: Vodiče mohou být zakopány přímo do země. Pro jejich lepší 
ochranu je však doporučujeme umístit do plastové chráničky, a tu teprve 
zahrnout zemí. Ujistěte se, že kabely budou uloženy v místě, kde nebudou 
v budoucnosti ohroženy případnými výkopovými nebo zahradními pracemi.

Připojení vodičů k jednotce
� Sejměte kryt jednotky 

� Z konce každého vodiče odstraňte 6 mm izolace 

� Stanovte si, který ventil chcete připojit ke které větvi v jednotce 

� Připojte jednotlivé vodiče (vyjma společného vodiče „common“) do jednotlivých 
očíslovaných svorek – vsuňte obnažený drát zcela do otvoru pod svorkou  
(viz obr  17) 

Obr. 17: Připojení vodičů
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Všechny výše jmenované modely jsou určeny pro trvalou instalaci 
Stavební a elektroinstalační předpisy zpravidla vyžadují, aby bylo při připojení 
vnějšího nástěnného zařízení k elektrické síti použito schválené elektrické vedení 
a elektroinstalace  Řiďte se závaznými předpisy 

Trvalé připojení musí provést oprávněná osoba v souladu s příslušnými předpisy  Řídicí 
jednotka má izolované oddělené sekce pro připojení síťového napájení 230 VAC a pro 
nízkonapěťové výstupy 24 VAC k elektromagnetickým ventilům a ostatnímu příslušenství  
Při zapojování řídící jednotky musíte tyto oddělené sekce zachovat 

Řídicí jednotka je vybavena výměnnou pojistkou 

Připojení k síťovému napájecímu napětí
Pozor: Nezapojujte řídicí jednotku do stejné fáze se systémem spouštění 
čerpadla nebo jiným silovým elektrickým zařízením.

V případě venkovního použití řídicí jednotky zapojte síťové kabely do vodotěsné 
svorkovnice s příslušným krytím 

� Řídicí jednotka je vybavena dvěma propojovacími vodiči (hnědý, modrý) pro 
připojení síťového napětí 230 VAC  Hnědý slouží k připojení fáze, modrý je 
nulový vodič  Tyto vodiče zapojte do standardní (vodotěsné) svorkovnicové 
skříňky, která musí vyhovovat platným normám  Vodiče vedoucí od řídicí 
jednotky ke svorkovnici vložte do vhodné plastové chráničky (použijte např  
„husí krk“) 

� Vypněte přívod proudu v elektrickém jističi a patřičně jej zabezpečte  Ověřte si, 
že místo instalace není pod proudem 

� Použijte napájecí kabel odpovídající příslušným normám  Napájecí kabel připojte 
ke zdroji podle norem a předpisů 

� Zdrojové kabely 230VAC napojte ve standardní nebo vodotěsné svorkovnici 
na vodiče vycházející z řídicí jednotky  Lze je také propojit vhodnými svorkami 
přímo v samostatném oddělení řídicí jednotky, které se nachází za krytem 
s nápisem CAUTION (viz obr  18)  Dejte pozor na správný postup zapojení 
podle barvy vodičů, uzemnění se nevyžaduje  Do spodních otvorů pro kabely 
se doporučuje vložit gumové chráničky (nejsou součástí příslušenství řídící 
jednotky)  

 Obr. 18: Pojistka a prostor pro připojení vodičů od elektromagnetických ventilů
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Hlavní ventil
Tato jednotka umožňuje ovládání hlavního elektromagnetického ventilu, který může být 
umístěn v základní sestavě (viz Návod pro zavedení a montáž AZS) a zapíná se při spuštění 
zavlažování v první zavlažovací větvi a vypíná při ukončení zavlažování v poslední větvi  
Slouží tedy jako pojistka pro případ poruchy v době mimo zavlažování 

� Jeden vodič hlavního elektromagnetického ventilu se zapojí do svorky označené 
„common“ a druhý vodič do svorky označené „pump“ 

Obr. 19: Zapojení dešťového senzoru

Připojení dešťového senzoru
V případě použití dešťového senzoru odstraňte propojovací vodič mezi svorkami 
označenými SENZOR a místo nich připojte vodiče od dešťového senzoru nebo jiného 
typu mikrospínačového senzoru  Účelem tohoto zařízení je pozastavit zavlažování v době, 
kdy je dostatek srážek 

� Zapojte vodiče dešťového senzoru do béžové svorky označené „Sensor“ místo 
propojovacího vodiče (viz obr  19)   
Pozn.: Specifické informace naleznete v návodu k použití dešťového senzoru.

� Zapněte spínač „Rain sensor“ na jednotce do polohy „Active“ 

� Vyřazení dešťového senzoru – přepněte spínač „Rain senzor“ do polohy „Bypass“ 
- spínač je nadřazen dešťovému senzoru a jednotku lze potom uvést do provozu 
vždy 

DŮLEŽITÉ: Je-li dešťový senzor v poloze „Active“ a není-li zapojen dešťový 
senzor, ani propojovací vodič mezi svorkami „Senzor“ nelze jednotku uvést 
do provozu. Chcete-li jednotku spustit, přepněte spínač do polohy „Bypass“.
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Pump start relay
Chcete-li, aby tato řídicí jednotka automaticky ovládala i spuštění a vypnutí čerpadla na 
začátku a na konci zavlažování, je nutné do zavlažovacího systému zapojit Pump start 
relay  V tomto případě nepotřebujete zařízení vodárny, pouze se doporučuje zařadit za 
čerpadlo tlakovou nádobu o velikosti cca 20-30 l pro utlumení rázů

� Při zapojení Pump start relay k čerpadlu a k řídicí jednotce se prosím důsledně 
řiďte návodem, který je k tomuto zařízení přiložen  Je vhodné pouze pro 
jednofázové motory s výkonem max  1500 W(do 20 A, 230 VAC) 

Bezpečnostní předpisy
1  Řídící jednotka smí být připojena pouze k síťovému napětí 230VAC  

2  Je zakázáno provádět jakýkoliv zásah do jednotky 

3  Veškeré elektroinstalační práce, montáž či demontáž řídící jednotky musí být 
prováděna při odpojení od síťového rozvodu  

4  Svorkovnice řídící jednotky musí být zakryta krytem z plastické hmoty 

5  Řídící jednotka musí být provozována v souladu s návodem 

Obr. 20: Zapojení Pump start relay nebo hlavního ventilu
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Řešení problémů

Elektromagnetický ventil se nespouští
1  Vadný solenoid

2  Porušený nebo nezapojený vodič

3  Ventil je odpojený od přívodu vody

4  Nesprávné naprogramování

Elektromagnetické ventily se spouštějí, i když nemají
1  Tlak vody je příliš vysoký

2  Je nastaven více než jeden čas spouštění

Jedna větev se zablokovala a nevypíná se
1  Vadný ventil

2  Zadřené částečky hlíny nebo nečistoty ve ventilu (je nutné jej rozebrat a vyčistit)

3  Vadná membrána ventilu

Ani jeden elektromagnetický ventil se nespouští
1  Vadný nebo nezapojený transformátor

2  Nesprávné naprogramování

3  Přehořená pojistka

4  Přerušený kabel k elektromagnetickým ventilům

Řídící jednotka nepracuje
1  Přehořená pojistka

2  Transformátor není zapojený

3  Vadný transformátor

Ventily se spouštějí a vypínají jinak, než jak byly naprogramovány
1  Je nastaveno více časů spuštění a programy se překrývají

2  Nadměrný tlak

3  Vadný solenoid 

Pojistka opakovaně přehořela
1  Zkrat ve vodičích nebo v solenoidech (vadný solenoid)

2  Problém v řídící jednotce
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