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IRRCO10X-E10S
S:
N:
01 t/m 10:
E:
S:

met schakelaars
zonder schakelaars
x 10 = aantal uitgangen
expertmodus (4 groepen)
simpelmodus (1 groep)
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INHOUD VERPAKKING

REFRACO
IRRCO10X

Netsnoer
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IRRCO10X
irrigatiecontroller

Gebruiksaanwijzing
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WAARSCHUWING

230VAC
50/60Hz
40Watt maximum

!

CAUTION

electric shock
risk
before open disconnect
disconnect
the power cord

230VAC
50/60Hz
40Watt maximum

!
1243

Ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid die Refraco BV aan
haar producten besteedt kunnen er onvolkomenheden in voorkomen.
Ook het verkeerd instellen van de irrigatiecontroller kan leiden
tot teveel of te weinig watertoevoer naar de gewassen: Wij adviseren
om een watermeter met telwerk in de toevoer van het
irrigatieleidingen netwerk te plaatsen. Controleer regelmatig of het
waterverbruik overeenstemt met de waterbehoefte van de gewassen.
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IRRCO10X MONTEREN

?!!

30mm

7

230VAC
50/60Hz
40Watt maximum

4x

238mm

11

VM-1110
www.irrco.info

100mm

3

0 - 45°C
2

installatiemenu: ga naar
menuregel dag en tijd,
druk knop 5 seconden
Output voltage:
24VAC / 28VAC
24VDC / 28VDC

OUTPUT VOLTAGE

24V=

24V~

28V~

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0V~
=
IN

100mm

10x Output

Maximum output
current total: 1 Ampère
28V=

100mm

163mm

CONN1

1

0V~
=
Input

REFRACO
IRRCO10X

230VAC
50/60Hz
max: 40 Watt

Technische specificaties
Behuizing: ABS / IP54 / 255 x 180 x 75mm / 1,70Kg
Netspanning: 230VAC ±10% / 50-60Hz / maximum 40VA
Netspanningszekering: temperatuurschakelaar in trafo (120°C)
Uitgangsspanning (kraan, pomp, alarm): 24VAC / 28VAC / 24VDC / 28VDC
Totaal stroom alle actieve uitgangen: maximaal 1 Ampère (zelf herstellende zekering)
Batterij: lithium 3V / 220mAh
Levensduur batterij: meer dan 20 jaar bij 50% netspanning
Omgevingstemperatuur: 0 - 45°C

1243
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11

VM-1110
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2

2

1

1

11

maximale uitgangsstroom: 1 Ampère 4

4

5

5

Output voltage:
24VAC / 28VAC
24VDC / 28VDC

6

6

Maximum output
current total: 1 Ampère

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

installatiemenu: ga naar
menuregel dag en tijd,
druk knop 5 seconden

OUTPUT VOLTAGE

24V=

28V=

24V~

24VDC

28V~

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0V~
=
IN

24VAC

10x Output

3

CONN1

3

IRRCO10X AANSLUITEN

0V~
=
Input

230VAC
50/60Hz
max: 40 Watt

BP-1112
www.irrco.info

5x ISM
71071

stop**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 V0 NI

10x
kraan*

RM01-01
RM01-02
RM01-03
RM01-04
RM01-05
RM01-06
RM01-07
RM01-08
RM01-09
RM01-10
0VAC/DC
RM01-IN

5x PG13,5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0V
IN

* = functie van de 10x uitgangen:
kraan, pomp, alarm of reserve
** = functie van de 1x ingang:
start, stop of liter
pompuitgang: laatste kraan + 1
alarmuitgang:
laatste kraan + pompuitgang + 1

RM10
De functie van een uitgang wordt in het installatiemenu bepaalt. De functie kan een kraan-, pomp-, alarm- of reserve
uitgang zijn. Een IRRCO10X met één RM10 die een pompcircuit moet aansturen heeft dus 9 kraanuitgangen over.
De 0VAC/DC van alle RM10's zijn intern doorverbonden, alle uitgangen hebben dezelfde spanning en is te
selecteren met de output voltage jumper (24VAC / 28VAC / 24VDC / 28VDC maximaal 1 Ampère).
Houdt rekening met de gelijktijdigheid van groepen en van kranen. (3 kranen + pomp + alarm) x 4 groepen
zijn 20 uitgangen die gelijktijdig aangestuurd kunnen worden; de totaal stroom van al deze uitgangen
samen mag de 1 Ampère niet overschrijden. Laat desnoods groepen op verschillende tijdstippen
werken om de gelijktijdigheidsstroom zo laag mogelijk te houden.
Aan één RM10 ingang kan in verschillende groepen verschillende functies worden toegewezen; doe dit
alleen als de consequentie hiervan volledig duidelijk is !!!
1243
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RM10 RELAISMODUUL

inhoud verpakking RM10

10x
valve*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 V0 NI

RMXX-01
RMXX-02
RMXX-03
RMXX-04
RMXX-05
RMXX-06
RMXX-07
RMXX-08
RMXX-09
RMXX-10
0VAC/DC
RMXX-IN

stop**
* = kraan / pomp / alarm
** = stop / start / liter

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0V
IN

TIONs
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precau
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electroitive
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1
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RM10 EXTENSION KIT

inhoud verpakking RM10 extension kit

5

7

8

9

10

11

BP-1112
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6

11

10

9

8

7

6

4

5

4

VP2-1112
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4e

3

3

2

2

CONN1

1e

11

4

4

5

5

Output voltage:
24VAC / 28VAC
24VDC / 28VDC

6

6

Maximum output
current total: 1 Ampère

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

installatiemenu: ga naar
menuregel dag en tijd,
druk knop 5 seconden

1

1

2e

OUTPUT VOLTAGE

24V=

28V=

24V~

28V~

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0V~
=
IN

10x Output

VM-1110
www.irrco.info

3e

0V~
=
Input

230VAC
50/60Hz
max: 40 Watt

BP-1112
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CM2-1112
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H

4e
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5e

PUSH

CM2-1112
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061 062 063 064 065 066 067 068 069 070

051 052 053 054 055 056 057 058 059 060

6

5

e
SMU1-1204

011 012 013 014 015 016 017 018 019 020

45

7

J2
J1

SMU2-11

8

MPM-1110
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9

3

6e

091 092 093 094 095 096 097 098 099 100

081 082 083 084 085 086 087 088 089 090

071 072 073 074 075 076 077 078 079 080

4

2
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IRRIGATION CONTROLLER IRRCO10X

REFRACO
SM10 SCHAKELAARMODUUL
& SM10 EXTENSION KIT

inhoud verpakking SM10 extension kit
inhoud verpakking SM10

observe precautions
for handling

ATTENTION

1e
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electrostatic
sensitive
devices
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ICP CONN

SM10-1204

ICP CONN

IRRIGATION CONTROLLER IRRCO10X

REFRACO

>

OVER 18:34:54
GEEN PROGRAMMA
IRRIGEREN (STOP)
-----------------

INLEIDING

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010
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021 022 023 024 025 026 027 028 029 030
031 032 033 034 035 036 037 038 039 040
041 042 043 044 045 046 047 048 049 050
051 052 053 054 055 056 057 058 059 060
061 062 063 064 065 066 067 068 069 070
071 072 073 074 075 076 077 078 079 080
081 082 083 084 085 086 087 088 089 090
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IRRCO10X

091 092 093 094 095 096 097 098 099 100

Een simpele bediening met behulp van slechts één draai- / drukknop en een
verlicht tekstdisplay van 4x20 karakter kenmerkt deze irrigatiecontroller. De
IRRCO10X is modulair van opbouw en montagevriendelijk; met relaismoduul
RM10 (10x output / 1x input) is de controller eenvoudig uit te breiden tot
maximaal 100 uitgangen en 10 ingangen waarbij alle in- en uitgangen via
stekkers zijn aan te sluiten. Voor het visueel volgen van irrigatieprocessen
en voor het snel wijzigen van irrigatievariabelen kan de IRRCO10X optioneel
worden uitgebreid met een schakelaarfront waarbij elke schakelaar een
kraan in het veld vertegenwoordigd. In één oogopslag geeft het schakelaarfront een duidelijk overzicht van alle (in)actieve kranen en geeft een duidelijk
beeld welke kranen open staan, welke kranen in storing zijn en welke
groepen uitgeschakeld zijn ten gevolge van een fataal alarm. Zowel de één
groep versie (simpelmodus) als de vier groepen versie (expertmodus) van
de IRRCO10X heeft als basisuitvoering 10 uitgangen / één ingang en wordt
standaard geleverd met membraanwartels, netsnoer en gebruiksaanwijzing.
Functionaliteit voor de Simpelmodus als ook voor alle groepen in de Expertmodus:


Handmatige start van één kraan, een aantal opvolgende kranen of alle kranen binnen een groep
waarbij de watergift van kranen met 10% tot 200% is aan te passen. 
Maximaal 9 irrigatieklokken
met de keuze uit een weekkalender of intervalkalender. Elke irrigatieklok op zichzelf kan ingesteld
worden als een startklok met herhaal functie of als een periodeklok met herstart functie. Zowel de
startklok als de periodeklok kan de watergift van kranen met 10% tot 200% aanpassen. 
Een
extern contact kan een irrigatiecyclus starten of een cyclus in de wacht zetten, deze externe
contactfuncties kunnen ook gecombineerd worden met de irrigatieklokken. 
Maximaal 3 kranen
gelijktijdig met watergift in seconden, minuten of liters. 
Bewaking van de minimale en de maximale
flow en lekkage detectie in de seconden, minuten en liter mode. Detectie van kortsluiting en bewaking
van net-, kraan-, en batterijspanning. 
Keuze uit Nederlandse of Engelse tekst op het display.
De IRRCO10X kan opgesplitst worden in vier onafhankelijke gelijktijdig functionerende groepen
met voor elke groep een pompstart- en alarmuitgang, literteller ingang en contactingangen voor
diverse soorten sensoren. Met één IRRCO10X kan de buitenberegening gecombineerd worden
met een tensiometer, de dakberegening met een temperatuursensor en met een hygrometer kan
de luchtvochtigheid in een kas geregeld worden terwijl op hetzelfde moment druppelbevloeiing
met een watergift in liters actief is. Met name het cycli’s beregenen met behulp van de
irrigatieklokken in combinatie met sensoren maakt de IRRCO10X bijzonder geschikt voor onder
andere kleinere kas complexen, tunnelkassen, zelfstandige tuincentra’s, aardbei- en
aspergevelden, fruittelers, nachtvorstbestrijding, opengrondsgroente, boomkwekerijen, pot- en
perkplanten, enzovoort. De eenvoud van bediening alsmede de mogelijkheid om met een
externe drukknop de irrigatie van een groep op afstand te starten maakt de IRRCO10X ook
geschikt voor onder andere tuin-, park-, sportveld-, manege- en rijbaanberegening.
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PRODUCTVARIATIES
& FUNCTIONALITEIT

Productvariaties IRRCO10X-E01S
S:
N:
01 t/m 10:
E:
S:

met schakelaarmoduul SM10
zonder schakelaarmoduul
aantal RM10 relaismodulen
expertmodus (4 groepen)
simpelmodus (1 groep)

l
SM10: (10 druktoetsen met 10x LED indicatie) is een optionele uitbreiding voor het visueel volgen van irrigatieprocessen en voor
het snel wijzigen van irrigatievariabelen.
l
RM10: (10 uitgangen / 1 ingang) de functie van de in- en uitgangen wordt in het installatiemenu bepaalt. Een ingang kan
geprogrammeerd worden als een start-, stop- of litertelleringang. Een uitgang kan geprogrammeerd worden als een kraan-, pompof alarmuitgang.
l
Expertmodus: De IRRCO10X kan opgesplitst worden in vier onafhankelijk draaiende groepen met elk zijn eigen irrigatietijden, zijn
eigen pompuitgang, litertelleringang, stopingang, enzovoort. De vier groepen kunnen gelijktijdig irrigeren.
l
Simpelmodus: hetzelfde als bij de expertmodus maar dan één groep.

Functionaliteit voor de Simpelmodus als ook voor alle groepen in de Expertmodus:
l
Handmatige start van één kraan, een aantal opvolgende kranen of alle kranen binnen een groep waarbij de watergift van kranen met
10% tot 200% is aan te passen.
l
Maximaal 9 irrigatieklokken met de keuze uit een weekkalender of intervalkalender. Elke irrigatieklok op zichzelf kan ingesteld worden
als een startklok met herhaal functie of als een periodeklok met herstart functie. Zowel de startklok als de periodeklok kan de watergift
van kranen met 10% tot 200% aanpassen.
l
Een extern contact kan een irrigatiecyclus starten of een cyclus in de wacht zetten, deze externe contactfuncties kunnen ook
gecombineerd worden met de irrigatieklokken (zie onderstaande grafieken).
l
Maximaal 3 kranen gelijktijdig met watergift in seconden, minuten of liters.
l
Bewaking van de minimale en de maximale flow en lekkage detectie in de seconden, minuten en liter mode. Detectie van kortsluiting
en bewaking van kraanspanning, netspanning en de batterijspanning.
l
Keuze uit Nederlandse of Engelse tekst op het display.

periodeklok in combinatie met een extern contact

startklok in combinatie met een extern contact
A

B

A + B = 21 Minuten

A
1 cyclus
= 21 Min

herstarttijd
15 Min

gesloten contact
stopingang
RM01-IN**

B

A + B = 7 Minuten

1 cyclus
= 7 Min
stopingang
RM01-IN**

geen invloed

start

irrigatie
cyclus
afmaken

gesloten contact
starttijd

periodetijd

10 Min / div

10 Min / div

04:50

03:30

08:00

05:50

IRRIGATIEKLOK 1
OM 03:30 TOT --:-WATERGIFT VAN 060%
EN DIT 2x HERHALEN

IRRIGATIEKLOK 2
OM 04:50 TOT --:-WATERGIFT VAN 200%
EN DIT 0x HERHALEN

IRRIGATIEKLOK 1
OM 05:50 TOT 08:00
WATERGIFT VAN 020%
HERSTART NA 015Min

irrigatiecyclus tijd:
60% van (5+10+10+10) = 21 Min*

irrigatiecyclus tijd:
200% van (5+10+10+10)= 70 Min*

irrigatiecyclus tijd:
20% van (5+10+10+10) = 7 Min*

* in dit voorbeeld is de watergift van
kraan 01 t/m 05 respectievelijk: 005,
niet actief, 010, 010, 010 Minuten

herstarttijd 10 Min
1 cyclus
= 21 Min

1 cyclus
= 14 Min

geen herhaling

geen invloed
startingang
RM01-IN**

gesloten contact

gesloten contact
starttijd

periodetijd

10 Min / div

06:30

start

startingang
RM01-IN**

10 Min / div

08:50

07:50

IRRIGATIEKLOK 1
OM 06:30 TOT --:-WATERGIFT VAN 060%
EN DIT 2x HERHALEN

IRRIGATIEKLOK 2
OM 07:50 TOT --:-WATERGIFT VAN 050%
EN DIT 0x HERHALEN

IRRIGATIEKLOK 1
OM 08:50 TOT 11:00
WATERGIFT VAN 040%
HERSTART NA 010MIN

irrigatiecyclus tijd:
60% van (5+10+10+10) = 21 Min*

irrigatiecyclus tijd:
50% van (5+10+10+10)=17,5 Min*

irrigatiecyclus tijd:
40% van (5+10+10+10) = 14 Min*

11:00
** in dit voorbeeld wordt de start- of
stopingang in het installatiemenu
gekoppeld aan RM01-IN, als er
geen start- of stopingang in het
installatiemenu is gekoppeld dan
volgt de irrigatieklok zijn instelling
zonder externe onderbreking

als in het installatiemenu het aantal irrigatieklokken op 0 wordt ingesteld en:
- startingang gekoppeld aan RM01-IN: een extern gesloten contact (puls) start één irrigatiecyclus, bij een aanhoudend gesloten contact zal de irrigatiecyclus zich continu herhalen
- stopingang gekoppeld aan RM02-IN: een extern gesloten contact zal een lopende irrigatiecyclus (handstart of externe start) onderbreken zolang het contact gesloten is.
- geen start- of stopingang gekoppeld: alleen handstart of handstop is mogelijk
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druk

Q

>

STATUSREGEL EXPERTMODUS

>
UITGESCHAKELD
2sec
GEEN PROGRAMMA
IRRIGEREN (STOP) druk
-----------------

het symbool voor de groepen

>

>

naar R
installatiemenu
groep 4 blz: 14

1243

druk
5sec

>

linksom

rechtsom

P

2sec

druk
OVER 18:34:54
GEEN PROGRAMMA
IRRIGEREN (STOP)
-----------------

P van en naar
gebruikersmenu
Q groep 1 blz: 12

druk
OVER 18:34:54
GEEN PROGRAMMA
IRRIGEREN (STOP)
-----------------

van en naar
gebruikersmenu
groep 2 zoals blz: 12

druk
OVER 18:34:54
GEEN PROGRAMMA
IRRIGEREN (STOP)
-----------------

van en naar
gebruikersmenu
groep 2 zoals blz: 12

druk
OVER 18:34:54
GEEN PROGRAMMA
IRRIGEREN (STOP)
-----------------

geen toegang
gebruikersmenu
groep 4

GEEN PROGRAMMA

bij deze groep zijn alle irrigatiedagen inactief of zijn alle
irrigatieklokken inactief of zijn alle kranen inactief

OVER 05 DAGEN

deze groep start een irrigatiecyclus over 5 dagen

OVER 18:34:54

deze groep start een irrigatiecyclus over 18:34:54

IRRIGEREN

deze groep is bezig met een irrigatiecyclus

IRRIGEREN (STOP)

deze groep is tijdens een irrigatiecyclus extern gestopt of
deze groep wacht tijdens het aftellen van de herstarttijd

UITGESCHAKELD

deze groep is uitgeschakeld met behoudt van alle instellingen,
druk 2 seconden om deze groep weer in te schakelen

ALARM

deze groep draait door maar sommige kranen worden overgeslagen ten gevolge van een kortsluiting in een kraan
of bij geen toevoer naar een kraan of bij lekkage

FATAAL ALARM

deze groep is gestopt ten gevolge van een alarm zoals bij
een kortsluiting in het pompcircuit, bij leidingbreuk
of bij een I/O conflict

-----------------

deze groep is inactief omdat deze nog niet gekoppeld is aan de
in- en uitgangen van een RM10, druk 5 seconden om naar het
installatiemenu van deze groep te gaan, activeer deze groep
door het aantal uitgangen groter dan 00 te maken

www.irrco.info
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GEBRUIKERSMENU

gebruikersmenu simpelmodus
gebruikersmenu expertmodus groep 1(2 3 4)

****
naar..........en..........van
Q statusregel
P
expertmodus
blz: 11

statusregel tijdens handstart

statusregel groep

1 druk
1START
IRRIGATIE
OVER GROEP
13:17:48

zie blz: 13
statusregel
meldingen

linksom

rechtsom

P

Q

-------------------HANDMATIG STARTEN
VANDRUK
KRAAN
KNOP
01 VOOR
t/m 05
HANDMATIG
WATERGIFTSTARTEN
100%

1 IRRIGATIEDAGEN
-------------------- druk
MA DI WO DO VR ZA ZO

statusregel tijdens irrigatie

1 HANDMATIG STARTEN
1 IRRIGATIE GESTART
-------------------- druk -------------------- druk
VAN KRAAN 01 t/m 45 3x
KRAAN 01: 0028 Min
WATERGIFT 100%

irrigatiedagen (in)activeren

startklok
draai --:-- rechtsom
om er een periode
klok van te maken

1 IRRIGATIEKLOK 1
OM 08:00 TOT --:-WATERGIFT VAN 050%
EN DIT 1x HERHALEN

startklok: Zondag om 08:00 uur worden alle actieve
kranen met gehalveerde tijd (50%**) achtereenvolgens
aangestuurd. Na de laatste kraan volgt er direct een
herhaling (1x) van bovenstaande cyclus***

periodeklok
draai 15:30 linksom
om er een startklok
van te maken

1 IRRIGATIEKLOK 2
OM 12:00 TOT 15:30
WATERGIFT VAN 200%
HERSTART NA 015Min

periodeklok: Zondag om 12:00 uur worden alle actieve
kranen met dubbelde tijd (200%) achtereenvolgens
aangestuurd. Na de laatste kraan en voor 15:30 wordt
telkens na 15 Minuten een nieuwe cyclus gestart***

1 IRRIGATIEKLOK 3
-------------------- druk
NIET ACTIEF

1 IRRIGATIEKLOK 3
OM 20:10 TOT --:-WATERGIFT VAN 100%
EN DIT 0x HERHALEN

1 WATERGIFT KRAAN 01
-------------------- druk
028 Minuten

watergift kraan 01 aanpassen

1 WATERGIFT KRAAN 02
-------------------- druk
NIET ACTIEF

klok 3 wordt weer geactiveerd
met de oude instellingen, draai
20:10 linksom naar 00:00 om
klok 3 weer inactief te maken

1 WATERGIFT KRAAN 02 kraan 02 wordt weer geactiveerd
-------------------- met de oude instelling, draai 012
012 Minuten
linksom naar 000 om kraan 02
weer inactief te maken

1 WATERGIFT KRAAN 46
druk
RM05-06
NIET ACTIEF
5sec

druk 5 seconden op een willekeurige watergiftregel om de aansluitklem van een kraanuitgang op het relaismoduul RM10 te vinden
pompuitgang = laatste kraan + 1 = RM05-07
alarmuitgang = laatste kraan + pompuitgang + 1 = RM05-08

OP DIT MOMENT IS HET

druk -------------------- druk
ZATERDAG
5sec DAG:

TIJD:

dag en tijd aanpassen

18:42:12

naar het
indien toegankelijk*: van en
installatiemenu
naar het installatiemenu
groep 1 zoals blz: 14 groep 1 zoals blz: 14

* door gedurende vijf minuten de draai- / drukknop niet te gebruiken wordt het installatiemenu automatisch geblokkeerd
** een kraan wordt overgeslagen als na een procentuele aanpassing de uitkomst van watergift kleiner is dan één
*** een overlappende tijdsinstelling van een andere irrigatieklok worden niet uitgevoerd
**** bij simpelmodus einde gebruikersmenu en geen groepssymbool 1
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STATUSREGEL MELDINGEN

statusregel tijdens
waarschuwing

statusregel

1
1START
IRRIGATIE
OVER GROEP
13:17:48
-------------------HANDMATIG STARTEN
VANDRUK
KRAAN
KNOP
01 VOOR
t/m 05
HANDMATIG
WATERGIFTSTARTEN
100%

deze groep start een irrigatiecyclus over 13 uur, 17 minuten
en 48 seconden, er kan ook
handmatig gestart worden

----WAARSCHUWING---- 1 of 2 schroeven waarmee het
MicroProcessorModuul (MPM)
MPM SCHROEVEN LOS

1 IRRIGATIE
GEEN KLOKPROGRAMMA
GROEP 1
-------------------HANDMATIG STARTEN
VANDRUK
KRAAN
KNOP
01 VOOR
t/m 05
HANDMATIG
WATERGIFTSTARTEN
100%

alle irrigatiedagen zijn inactief
en/of alle irrigatieklokken zijn
inactief, er kan alleen een
handstart gegeven worden

----WAARSCHUWING---- de batterij is in zeer slechte
2,5V BATTERY TE LAAG staat en moet op korte termijn

1 IRRIGATIE
GEEN KLOKPROGRAMMA
GROEP 1
-------------------HANDMATIG STARTEN
VAN KRAAN
ALLE KRANEN
01 t/m 05
WATERGIFT
INACTIEF
100%

wanneer alle kranen inactief
zijn gemaakt dan kan er geen
tijdstart volgen en geen
handstart gegeven worden

vervangen worden, druk knop
om waarschuwing te resetten

statusregel tijdens
alarmmelding

1 ALARMMELDING
-------------------GEEN TOEVOER NAAR
KRAAN 01 (RM01-01)

statusregel tijdens handstart

1 HANDMATIG STARTEN
-------------------VAN KRAAN 01 t/m 45
WATERGIFT 100%

in frontdeksel is geschroefd
zijn niet goed aangedraaid

Handstart van één kraan, een
aantal opvolgende kranen of
alle kranen binnen deze groep
waarbij watergift met 10% tot
200% is aan te passen.

statusregel tijdens irrigatie

watermeter meet te lage flow
naar de aangegeven kraan,
er wordt doorgestapt naar
de volgende kraan*

watermeter meet te hoge flow,
1 ALARMMELDING
-------------------- groep wordt gestopt vanwege
GESTOPT WEGENS
leidingbreuk*
LEIDINGBREUK
watermeter meet gedurende
1 ALARMMELDING
-------------------- 10 min. achtereen een flow
terwijl er geen irrigatie gaande
LEKKAGE
is (tijdstart blijft mogelijk)*

1 IRRIGATIE GESTART
-------------------KRAAN 01: 0014 Min
KRAAN 03: 0012 Min

binnen deze groep zijn twee
kranen tegelijk geopend, druk
knop om de irrigatiecyclus te
beëindigen

1 IRRIGATIE GESTART
-------------------HERSTART OVER
00:25:30

over 25 min. en 30 sec. start
er een nieuwe irrigatiecyclus,
druk knop om het irrigatieprogramma te beëindigen

1 IRRIGATIE GESTART
-------------------EXTERN STOP 00:11:07
BIJ KRAAN 04

extern contact onderbreekt de
irrigatie al meer dan 11 min.
de irrigatie hervat na vrijgave
contact, druk knop beëindigd
het irrigatieprogramma

1 ALARMMELDING
-------------------KORTSLUITING
KRAAN 01 (RM01-01)

kraan 01 uitgeschakeld t.g.v.
kortsluiting of er is een overbelasting t.g.v. teveel kranen
gelijktijdig (max. 1 Ampère)*

1 ALARMMELDING
-------------------GESTOPT: SLUITING IN
POMPCIRCUIT RM01-10

deze groep is gestopt wegens
kortsluiting in pompcircuit of
er is overbelasting t.g.v. teveel
kranen gelijktijdig (max 1 Amp)*

ALARMMELDING
-------------------WACHT OP HERSTEL VAN
DE ZEKERING (90)

na kortsluiting in 24VAC/DC
aanstuurspanning worden alle
uitgangen afgeschakeld en
gewacht op zekering herstel***

ALARMMELDING
-------------------KORTSLUITING
OORZAAK ONBEKEND

alle uitgangen afgeschakeld
maar de 24VAC/DC aanstuurspanning voor o.a. de kranen
is nog steeds niet aanwezig****

deze groep kan met de aan1 ALARMMELDING
-------------------- gegeven RelaisModuul RM02
niet communiceren omdat
I/O CONFLICT RM02

* alarmrelais groep valt af / druk knop reset het alarm

deze verwijdert of defect is**

** alarmrelais groep valt af / bij druk knop wordt er
nogmaals getest of I/O conflict verholpen is / plaats
of vervang de aangegeven relaismoduul of pas het
aantal kraanuitgangen in het installatiemenu aan

statusregel tijdens
fataal alarm

----FATAAL ALARM---- de IRRCO10X werkt niet meer
9,80V MPM TE LAAG
vanwege een te lage interne
voedingsspanning****

*** alarmrelais van alle groepen vallen af / wacht 90
seconden / draai-, drukknop heeft geen invloed

----FATAAL ALARM---de IRRCO10X werkt niet meer
BATTERIJ DEFECT

wegens een defecte batterij****

**** alarmrelais van alle groepen vallen af / bij druk knop
wordt er nogmaals getest of het probleem verholpen
is / komt deze storing regelmatig voor dan dient de
IRRCO10X ter reparatie aangeboden te worden
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blz: 11 / na druk 5 sec. als R
expertmodus statusregel
groep 4 is: “-----------------“
of
zoals blz: 12 / na druk 5 sec.
op gebruikersmenuregel
dag & tijd groep 4

INSTALLATIEMENU

naar.......... en ..........van
gebruikersmenu
groep 4 zoal
blz: 12

4 INSTALLATIEMENU
-------------------- druk
00 UITGANGEN: X POMP
X ALARM EN 00 KRANEN
links

rechts

Reserveer het aantal uitgangen* voor deze groep,
geef aan of een pomp- en/of alarmuitgang nodig is,
geef aan hoeveel kranen zichtbaar moeten zijn in
het gebruikersmenu, de overige uitgangen zijn
gereserveerd voor toekomstige uitbreidingen.
(uitgangen=aantal kranen+pomp+alarm+reserve)

4 INSTALLATIEMENU
-------------------- druk
1 KRAAN TEGELIJK MET
WATERGIFT IN Minute

Binnen deze groep kunnen maximaal drie kranen
gelijktijdig water geven waarbij minuten, seconden
of liters de eenheid van watergift is.

4 INSTALLATIEMENU
-------------------- druk
START STOP LITER
------- RM01.

Het koppelen van een start-, stop- en literfunctie aan
een RM10 ingang**. De start- en stopfunctie wordt
omschreven op blz: 12. Als literfunctie wordt gekoppeld
aan een RM10 ingang en als watergift is in min. of in
sec. dan functioneert de watermeter als bewaking.

4 1 PULS = 01
LEIDINGBREUK >
GEEN TOEVOER <
LEKKAGE
>

watermeter met reedcontact (maximaal 1Hz)***
stopt groep als:.....
stopt kraan als:.....
alarmmelding als:.....

LITER
--P/M druk
--P/M
--P/M

4 INSTALLATIEMENU

naar simpelmodus
systeemreset

druk -------------------- druk
5sec 1x IRRIGATIEKLOK MET

naar expertmodus
systeemreset

druk -------------------- druk
5sec TEKST OP DISPLAY IN

WEEKKALENDER

INSTALLATIEMENU

Maximaal 9 irrigatieklokken kan in het gebruikersmenu
worden ingesteld. Met een weekkalender kunnen de
irrigatiedagen worden gekozen. Met een intervalkalender
kan men om de XX dagen een gietbeurt geven. Bij 0
irrigatieklokken kan er alleen een handstart en/of een
externestart**** gegeven worden.
Tekst op display in NEDERLANDS of in ENGELS

NEDERLANDS

* afhankelijk van het aantal RM10 modulen, bij simpelmodus staat hier het totaal van alle beschikbare uitgangen en is niet instelbaar
[pompuitgang = laatste kraan + 1] en [alarmuitgang = laatste kraan + pompuitgang + 1]
** Aan één RM10 ingang kan in verschillende groepen dezelfde functie worden toegewezen; op deze wijze kan bijvoorbeeld één
watermeter voor verschillende groepen worden gebruikt of één extern contact kan alle groepen tegelijk stoppen. Aan één RM10
ingang kan in verschillende groepen ook verschillende functies worden toegewezen; doe dit alleen als de consequentie hiervan
volledig duidelijk is !!!
*** stopt groep als: het aantal pulsen per minuut meer is dan de ingestelde waarde (alarmmelding: gestopt wegens leidingbreuk)
stopt kraan als: het aantal pulsen per minuut minder is dan de ingestelde waarde (alarmmelding: geen toevoer naar kraan xx)
alarmmelding als: er geen irrigatiecyclus gaande is en als er gedurende 10 minuten achtereen het aantal pulsen per minuut
meer is dan de ingestelde waarde (alarmmelding: lekkage)
**** een startfunctie dient in het installatiemenu gekoppeld te worden aan een ingang van een RM10
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SM10 SCHAKELAARFRONT

Het SM10 schakelaarfront is een optionele uitbreiding voor het visueel volgen
van irrigatieprocessen en voor het snel wijzigen van irrigatievariabelen.

LED uit

overeenkomstige kraan is inactief, druk toets om de kraan
actief te maken en/of om de watergift aan te passen

LED aan

overeenkomstige kraan is actief, druk
toets om de kraan inactief te maken

LED knippert

overeenkomstige kraan is bezig met watergift

LED knippert snel

overeenkomstige kraan is uitgeschakeld ten
gevolge van bijvoorbeeld een kortsluiting

hele groep LED’s
knipperen snel

overeenkomstige groep is uitgeschakeld ten
gevolge van bijvoorbeeld een leidingbreuk

alle LED’s
knipperen snel

na bijvoorbeeld een kortsluiting wachten alle
groepen op herstel van de zekering

poweron LED test

alle led’s 2,5 sec aan dan alle led’s 2,5 sec uit
dan die led’s aan waarvan de kraan actief is

l
Met een SM10 schakelaarmoduul blijft het mogelijk om via het gebruikersmenu kranen (in)actief te maken of de watergift te wijzigen,
het is dan ook geoorloofd om de lager genummerde kranen te bedienen via een SM10 schakelaarmoduul en de daarna volgende
kranen te bedienen via het gebruikersmenu.
l
De nummers op het schakelaarfront komen overeen met de nummers van de kranen in het gebruikersmenu.
l
Op het moment dat een kraan via een SM10 schakelaarmoduul actief wordt gemaakt verschijnt de watergift van de overeenkomstige
kraan op het display en kan met de draaiknop worden aangepast zonder bevestiging (drukken op de knop is dus niet nodig).
l
Kopiëren van watergift: -1e- op het moment dat een kraan via een SM10 schakelaarmoduul actief wordt gemaakt verschijnt de
watergift van de overeenkomstige kraan op het display en kan, indien gewenst, met de draaiknop worden aangepast -2e- druk nu de
knop in en houdt deze ingedrukt -3e- druk op het schakelaarfront achtereenvolgens de toetsen in waarnaar de watergift gekopieerd
moet worden.
l
Met een “veeg“ over het schakelaarfront kunnen achtereenvolgende kranen snel (in)actief worden gemaakt of kan de watergift van
achtereenvolgende kranen snel worden geherprogrammeerd.

3e
kopiëren

2e

1e

draai watergift naar gewenste
waarde, druk knop in en
houdt deze ingedrukt

druk toets 002 om
kraan 02 actief
te maken

1 WATERGIFT KRAAN 02
-------------------015 Minuten

druk toets 004 t/m 009
achtereenvolgens in....
de watergift van kraan
02 is nu gekopieerd
naar kraan 04 t/m 09

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010
011 012 013 014 015 016 017 018 019 020
021 022 023 024 025 026 027 028 029 030
031 032 033 034 035 036 037 038 039 040
041 042 043 044 045 046 047 048 049 050
051 052 053 054 055 056 057 058 059 060
061 062 063 064 065 066 067 068 069 070
071 072 073 074 075 076 077 078 079 080
081 082 083 084 085 086 087 088 089 090

REFRACO
IRRCO10X

kranen (in)activeren en
de watergift aanpassen
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091 092 093 094 095 096 097 098 099 100

druk toets om kraan 91 actief te maken,
de watergift kan nu aangepast
worden met de draaiknop
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druk toets om kraan 98
inactief te maken
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SOFTWARE VERSIE & GARANTIE &
CONFORMITEITSVERKLARING

Software versie
IRRCO10X V3.0s / V3.0se en hoger
(vanaf oktober 2012): - zoals deze gebruiksaanwijzing.
IRRCO10X V2.9s / V2.9se (maart 2012 t/m september 2012): - manco alarmuitgang en literingang.
IRRCO10X VERSION 1.9 en lager (mei 2011 t/m maart 2012): - manco alarmuitgang, literingang,
schakelaarmoduul en expertmodus.
- POMP: laatste uitgang van de laatste RM10.
tijdens het inschakelen van de netspanning
- RM02-IN is altijd een stop ingang, de daarverschijnt in de bovenste tekstregel het
opvolgende ingangen hebben geen functie.
software versienummer van de IRRCO10X
- bij I/O CONFLICT druk knop 5 seconden: herbevestig of pas het aantal kraanuitgangen aan.

Garantie
Refraco BV geeft u garantie op dit apparaat gedurende twee jaar na aankoop. Binnen de garantieperiode zullen
eventuele fabricage- en of materiaalfouten kosteloos door ons worden verholpen, hetzij door reparatie,
vervanging van onderdelen of omruilen van het apparaat. Eventuele transportkosten van het apparaat
komen voor rekening van de koper. Beschadigingen ten gevolge van onoordeelkundig gebruik (zoals het
aansluiten op een verkeerde netspanning, overbelasting van het apparaat, waterschade), normale slijtage
en gebreken die de werking of waarde van het apparaat niet noemenswaardig beïnvloeden vallen niet onder
de garantie. De garantie vervalt eveneens indien er reparaties zijn verricht door anderen dan Refraco BV.
Stuur in geval van storing het defecte apparaat samen met een kopie van het aankoopbewijs en een
beschrijving van de storing gefrankeerd op naar: Refraco BV, Albert van Kuyckweg 6, NL-7957DH de Wijk

EU-overeenstemmingsverklaring
Ondergetekende Refraco BV, Albert van Kuyckweg 6, NL-7957DH, de Wijk, bevestigd dat het volgende genoemde
apparaat in de door ons in de handel gebrachte uitvoering voldoen aan de eis van en in overeenstemming
zijn met de EU-richtlijnen, de EU-veiligheidsstandaard en de voor het product specifieke standaard. Bij een
niet met ons afgestemde verandering aan het apparaat verliest deze verklaring haar geldigheid.

omschrijving van het apparaat:
type:
EU-richtlijnen:
jaar van CE-aanduiding:

irrigatiecontroller
IRRCO10X
2004/108/EG
2012

de Wijk, 19-07-2012

R. de Vlieg
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