Junior™ MAX
Automatikskåp

stations

Användarinstruktion

WaterBoys AB * Tel: 0472-104 80 * Fax: 0472-104 41*
www.waterboys.se

Om Junior MAX minne
Skåpet är utrustat med ett back up batteri som håller kvar programmeringen
vid strömbortfall (c:a 1år).
Om du önskar kan programmera automatikskåpet utan att ansluta nätspänningen,
räcker det att installera back up batteriet (9 volt akaline).
Batteriet tänder kommer att tända displayen. För att starta programmeringen, tryck
på valfri knapp. En diod tänds i programmeringsguiden. Om det inte sker någon
knapptryckning så går skåpet ner i viloläge efter 10 sekunder..

Automatisk strömbrytare
För att slippa säkringbyten är Junior MAX försedd med en automatisk strömbrytare.
En kortslutning signalkabel eller ventilspole öppnar den automatiska strömbrytaren
och stoppar utsignalen.
Den automatiska strömbrytaren återställs efter en stund och den här sekvensen fortsätter
tills programmet kommer till nästa station (ventil). För att verifiera att det finns ett
kortslutningsproblem, starta stationen manuellt. Om ventilen inte öppnar eller stängs innan
öppningscykeln är över, kontrollera kablage och spole.

Indikering spänningsbortfall
Vid ett spänningsbortfall börjar "24V" att blinka på displayen förutsatt att back up batteriet är
anslutet. "24V" slutar blinka då spänningen återkommer.

Electrisk Specifikation:
Ingående:
120 VAC, 50/60 Hz (Plug-in transf., CUL approved)
230 VAC, 50/60 Hz (Plug-in transf., CE Mark)
240 VAC, 50/60 Hz (Plug-in transf., SAA)
60 W (0.50 amps) maximum

Utgående:
24 VAC
6 VA (0.25 amps)
per station maximum
6 VA (0.25 amps)
pump start/huvudventil
12 VA (0.50 amps) total last

INSTALLATION:
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Tag bort nedre locket. Placera kapslingen på väggen och använd övre skruvslitsen. Rikta
upp och fäst med skruv i de nedre anvisningarna.
Anslut signalkabeln från ventilspolarna till plinten. En av kabel från spolen ansluts
till sitt stationnummer i plinten. Den andra ansluts till jord (ingång C, Finns 3 st.)'
Öppna locket till transformatorn och anslut 230 VAC nätspänning. Installera
back up batteriet om detta inte är gjort.

OBS:

Anslut inte spänning till skåpet förrän allt kablage är komplett
och kontrollerat.
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Sensoranslutning och funktion :
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För att ansluta sensor måste byglingen i sensorplinten först tas bort. Därefter kan jord (C)
respektive "Normally closed" (N.C.) kablarna anslutas i plinten.
Så fort regnsensorns kontakter ändras från "normally closed" (N.C) till "normally open"
avbryts bevattningen.
Bevattning kan återupptas då regnet slutat och sensorn torkat så mycket att dess kontakt
återgått till "normally closed" (N.C.).
Då regnkännaren är aktiverad visas i displayen:
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OFF

Blockdiagram som beskriver programmeringen av de 3 parametrarna: Run
Time( Bev. tid), Days (Bev. tid) och Starts (starttid).

Run Time
Prog. A

Run Time
Prog. B

Run Time
Prog. C

DAYS
Prog. A

DAYS
Prog. B

DAYS
Prog. C

Starts
Prog. A

Starts
Prog. B

Starts
Prog. C

% Scaling
Prog. A

* Då du trycker PROG kommer man automatiskt tillbaka
till positionen Run Time (Bev. tid).
** Program C är ett loopprogram. Se sid. 11

5

PROGRAMMERING:
Det är rekommenderat att trycka in resetknappen för att rensa minnet.
Tryck NEXT för att komma till SET TIME/DAY

Program Position: SET TIME/DAY
Ställ in aktuellt YEAR (År), MONTH (Månad), DAY & TIME (Datum&tid).
Ställ in YEAR med +/ON eller -/OFF
Tryck
Ställ in MONTH med +/ON eller -/OFF
Tryck
Ställ in DAY med +/ON eller -/OFF
Press
Ställ in TIME med +/ON eller -/OFF
Tryck

om du önskar gå tillbaka till YEAR inställning.

OBS: Om du håller +/ON eller -/OFF kontiuerligt så rullar
siffrorna snabbare.
Tryck NEXT för att komma till RUN TIME (bevattningstid)

Program Position: RUN TIME (Bevattningstid)
Det här automatikskåpet har 3 oberoende program: A, B & C. Välj de stationer
ha för varje program. Program A är det första programmet.
Man kan knyta stationer till ett visst program genom att lägga in RUN TIME (bev. tid) för dessa.
stationer. Stationer utan Run Time förblir off (av).
Tryck PROG för att välja program.
Tryck +/ON eller -/OFF för att staälla in RUN TIME (bev. tid).
Tryck

för att gå till nästa station.

För att RESET(återställa) Run Time till "OFF" (av): Tryck både +/ON och -/OFF för några
få sekunder tills OFF syns.
För att avaktivera MASTER VALVE (Huvudventil) i detta program:
Tryck

tills "M" börjar blinka. I displayen visas "On".

Tryck -/OFF för att avvaktivera MASTER VALVE. Tryck +/ON för att återgå till programmet.
Tryck NEXT för att gå till WATER DAYS (bevattningsdagar)
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Program position: WATER DAYS (Bevattningsdagar)

Calendar
Prog. A

Interval
Prog. A

day
Interval
start

Odd
Prog. A

Even
Prog. A

Det finns 4 möjligheter att ställa in Water Days (bev. dagar):
CAL - Välj veckodagar då bevattning skall ske. (Utgågångsläge: alla dagar)
Int - Välj dagintervall, 1-7 dagar, och dag för första start
Odd - Bevattning på udda datum (31:e räknas inte)
En - Bevattning på jämnt datum.
I CAL position: Tryck +/ON för bevattningsdagar -/OFF Ingen bevattning den dagen.
Tryck

För loopbevattning eller NEXT för nästa programmeringssteg.

I "Int" position: Tryck +/ON eller -/OFF för att välja intervall i dagar.
Press

för att välja startdag +/ON eller -/OFF.

I Odd position: Tryck

för att välja bevattning på udda datum.

Obs: 31:a dagen i månaden ingår inte.
I Even position: Tryck

om du vill tillbaka till CAL.

Tryck NEXT för att gå till START TIMES (Starttider).

Program position: START TIMES
3 starttider finns tillgängligt för varje program.
Tryck +/ON eller -/OFF för att ställa in första starttiden.
Tryck

för start #2 och #3 och använd +/ON eller -/OFF för ställa in tiden.

För att nollställa starttiden till "OFF": Tryck både +/ON och -/OFF under några sekunder
Tills OFF visas.
Efter att ställt in starttiderna kan du trycka PROG för börja lägga in data i nästa program.
Du kommer automatiskt tillbaka till programsteget RUN TIME (bevattningstider) för nästa
program.
Om du trycker NEXT kommer du till “% Scaling” position.
OBS!!! En starttid per bevattningscykel, skåpet startar alla ventilerna i turordning.
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Program position: % SCALING (Säsongsjustering)
I den här positionen, kan RUN TIMES (bevattningstiden) för alla stationerna i ett
program ökas eller minskas procentuellt från 0% (program OFF) till 200% i 10%-steg.
Tryck PROG för att välja i vilket program skall justeras.
Tryck +/ON eller -/OFF ändra inställt värde
Den ursprungliga RUN TIME (Bev. tiden) representerar 100%. Justeringen ökar eller minskar
tiden. Den nya ändrade tiden visas varje gång programmet körs.
Ikonen “%” visas även för att påminna om att ursprungligt värde är ändrat
.
Att stänga av ett program "OFF"
Om du önskar stoppa bevattningen i ett program, ställ den procentuella justeringen till 0%.
Displayen visar att programmet är OFF (Av).
För att ändra programmet till ny status, gå till "% SCALING" och öka procentalet till
önskat värde. Ökning till 100% återställer RUN TIME (bev. tiden) till sitt ursprungsvärde.
Tryck PROG för att välja program.
Tryck NEXT för att gå till MANUAL.

Program position: MANUAL
I MANUAL (manuellt) läge kan du ställa in RUN TIME (bevattningstiden) för varje stationsom
du vill köra manuellt. Stationerna startar i sekvens.
Tryck +/ON eller -/OFF för att ställa in stationens RUN TIME (bev. tid).
Tryck

för att gå till nästa station.

För att starta första stationen i en sekvens:
Tryck NEXT till AUTO position.
Tryck -/OFF (i AUTO position) för att avsluta bevattningen (OFF).
Alla stationer med RUN TIME (bev. tid inställd) kommer att visas. Den station som bevattnas
blinkar och i displayen visas återstående bevattningstid (nedräkning).
Tryck NEXT att gå till SEMI-AUTO.
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Program Position: SEMI-AUTO
I denna position kan du för ett program starta alla aktuella stationer. Stationerna
startar i sekvens.
Tryck PROG för välja program.
Displayen visar de stationer som är programmerade i det valda programmet.
Tryck

om du vill välja någon annan station som startstation.

Tryck +/ON för att starta sekvensen ON.
Tryck

för att avbryta en vattnande station och starta nästa i sekvensen.

Tryck -/OFF för att stoppa sekvensen OFF (innan bevattningen är klar).
Displayen kommer att visa återrstående RUN TIME för varje vattnade station.
Tryck NEXT för att gå till SYSTEM OFF.

Program Position: SYSTEM OFF
OFF
All Prog.

Rain Delay
0-7 days
Press
Prog. Er.
Prog. A

Press
Prog. Er.
Prog. B

Press
Prog. Er.
Prog. C

3 huvudfunktioner kan utföras i denna position.
TURN ALL PROGRAMS OFF - Stänger av alla programmen. De kommer
att vara fortsatt avstängda så länge
programguide dioden är tänd.
Tryck

för nästa funktion eller tryck NEXT för att gå till AUTO-RUN

RAIN DELAY: - Bevattningen kommer att vara avstängd under det valda antalet dagar.
Tryck +/ON eller -/OFF för att få önskat antal dagar.
Displayen kommer att visa paraplyet, DLY=DELAY och det valda antalet dagar
(blinkande) som kvarstår innan programmen starttar igen.
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Tryck

för nästa funktion eller tryck NEXT för att gå till AUTO-RUN

PROGRAM ERASE – Du kan ta alla data i ett program. kan göras
för ett valt program.
Tryck PROG för att välja det program som skall nollställas.
Tryck +/ON för nollställning. PEkommer att blinka 5 gånger.
Press NEXT to advance to AUTO-RUN.

Program position: AUTO-RUN

AUTO

Program
Review

Status

Den här positionen används för att ge information om aktuell funktiom samt
att kontrollera alla data som är lagrade i de olika bevattningsprogrammen.
Följande värden kan ses på displayen:
• Aktuell tid och dag
• Program i OFF (av)
• Information angående en station som vattnar: Program, station nr, kvarstående bev. tid
• Aktiverad Rain delay (manuellt fördröjd bevattning)
• Om bevattningen är stoppad pga regnsensor
• Indikation för spänningsbortfall
För att stoppa OFF bevattn.cykel, tryck NEXT till SEMI-AUTO och tryck -/OFF.
Om du vill kontrollera inlagda data i ett bevattningsprogram:
Tryck

till PROGRAM REVIEW Tryck PROG för att välja program.

Tryck +/ON för att starta kontrollen av inlagda data.
Om du vill ha en fullständig statusrapport för en station und vattning:
Tryck
till STATUS.
Kvarvarande RUN TIME(bev. tid) visas, liksom program , station nummer
och aktuell starttid.
Tryck

för att återgå till AUTO-RUN position.
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Program C – Loop Program
Program C fungerar på samma sätt som program A och B om bara en startid anges. Om starttid
2 och 3 används övergår det till loop.
Ett loop program tillåter stationer knutna till program C att köras upprepande under 24 timmars
period. Ett loop program är önskvärt vid frögrodd, befuktning och kylning.
Sensors som till exempel termostat, fuktkännare m.m. kan samköras med
loop programmet.
Obs:
1. Om bara en starttid används fungerar program C som ett vanligt program
och bevattningstiderna är i timmar och minuter.
2. När en 2:a starttid används, övergår program C till ett loop
program och bevattningstiderna övergår till minuter och sekunder.
3. Loop delay (looptiden) inkluderar stationernas bevattningstid
4. Looptiden utgångsvärde är 5 minuter
Exampel: Du vill fukta en nysådd yta och vill vattna varje halvtimma mell
7:00 and 18:00 . Station run time (bevattningstiden) är 2 minuter.
Run Time = 2:00 = 2 minuter
“Start 1” = 7:00 = Tid då loopen skall starta
“Start 2” = 18:00 = Tid då loopen skall sluta
“Start 3” = 0:30 = loop delay (total looptid) 30 minuter

Vattningstid
Station 1
2 minuter

Station 2
2 minuter

Vattningstid
Station 3
2 minuter

Station 1
2 minuter

0700

0730

Total looptid - 30 minuter
Från start till stopp
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Station 2
2 minuter

Station 3
2 minuter

Junior MAX Bevattningsplan
3 Program automatikskåp
Dat:
Station Beskrivning
1
2
3
4
5
6
7
Program A
Bev. dagar
Dag Cykel
Start 1
Start 2
Start 3

Program A

Program B

Bev. tid

Bev. tid

Program B

Su Mo Tu We Th Fr S

Program C
Bev. tid
(min. & sek.)

Program C

Su Mo Tu We Th Fr Sa

Su Mo Tu We Th Fr Sa

Loop Start:
Loop Slut:
Loop tot tid:

Electromagnetic Compatibility
Domestic: This equipment generates and uses radio frequency energy and if not installed and used properly, that is, in strict accordance
with the manufacturer's instructions, may cause interference to radio and television reception. It has been type tested and found to
comply with the limits for a FCC Class B computing device in accordance with the specifications in Subpart J of Part 15 of FCC Rules,
which are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee
that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause interference to radio or television reception,
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of
the following measures:
• Reorient the receiving antenna.
• Relocate the irrigation controller with respect to the receiver.
• Move the irrigation controller away from the receiver.
• Plug the irrigation controller into a different outlet so that the irrigation controller and receiver are on different branch circuits.
If necessary, the user should consult the dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. The user may
find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful:
"How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems". This booklet is available from the U.S. Government Printing Office,
Washington, DC 20402. Stock No. 004-000-00345-4.
International: This is a CISPR 22 Class B product.

www.irritrolsystems.com

Ask for Customer Service
Irritrol USA
T: 1-909-688-9221
F: 1-909-785-3511

Irritrol Europe
T: +39-0765-40191
F: +39-0765-455386

Irritrol Australia
T: 1300-130898
F: 08-8243-2940

