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Gebruiksaanwijzing

AC/AC ADAPTER
PRI: 230VAC / 50Hz
SEC: 24VAC / 500mA
MODEL: A41V2400500

!
1225

2x Kabeldoorvoer

Knop

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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IRRCO11 MONTEREN
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IRRIGATION CONTROLLER IRRCO11

REFRACO

IRRCO11 AANSLUITEN

Technische specificaties

113mm / 4.47inch

Behuizing: PC / IP54 / 130 x 130 x 43mm / 0,32Kg
Voedingsspanning: 24VAC / 50-60Hz / maximum 12VA
Uitgangsspanning (kraan, pomp): 24VAC
Totaal stroom alle actieve uitgangen: maximaal 0,5 Ampère

Omgevingstemperatuur: 0 - 45°C

ALLEEN VOOR BINNENSHUIS
AC/AC ADAPTER
MODEL: A41V2400500
Zekering: temperatuurschakelaar (120°C)
PRI: 230-240VAC / 50Hz / 55mA
SEC: 24VAC / 500mA
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113mm / 4.47inch

Batterij: lithium 3V / 220mAh
Levensduur batterij: meer dan 20 jaar bij 50% netspanning

maximum
0,5 Ampère

A
0,8

1

een contact (van vochtsensor) die
langer dan 2 uur gesloten is stopt de
irrigatieprogramma’s van alle zones

2

0,6
een extern gesloten contact pauzeert
het irrigeren, de irrigatie hervat nadat
het contact zich weer opent

0,4
0

ALLEEN MODEL
A41V2400500
0VAC
pomprelais / hoofdkraan
kraan 01
kraan 02
kraan 03
kraan 04
1x
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kraan 11
kraan 10
kraan 09
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kraan 07
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kraan 05
7x

4x
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IRRIGATION CONTROLLER IRRCO11

REFRACO

INLEIDING

REFRACO
IRRCO11

afbeelding geprint op A4:
100% van de werkelijke maat

De meeste gangbare modellen irrigatiecontrollers hebben een 15 standen schakelaar en meer
dan 20 toetsen nodig om een tuin te beregenen: de IRRCO11 doet dit met slechts één knop.
Een robuuste industriele vormgeving, een simpele bediening met één draai- / drukknop en een
begrijpelijke tekst zonder vage symbolen op een verlicht display kenmerkt de IRRCO11 irrigatie
controller. De IRRCO11 heeft 11 kraanuitgangen, een pomp- of hoofdkraan uitgang en een stop
ingang. De 11 kraanuitgangen kunnen verdeeld worden over vier zones. Bij elke zone apart
kan de irrigatietijdstippen aangepast worden zo dat de potterie 3x per dag bewatert kan worden,
de borders 1x per dag, de tuin op het noorden om de andere dag en de grasmat 1x per week.
l
Per zone handmatig starten van één kraan, een aantal opvolgende kranen of alle kranen
binnen de zone waarbij de watergift van kranen met 10% tot 200% is aan te passen.
l
Per zone maximaal 3 starttijden met de keuze uit een weekkalender of intervalkalender.
Bij iedere starttijd kan de watergift van kranen met 10% tot 200% aangepast worden.
l
Watergift is per kraan instelbaar van 001 tot 999 minuten (kraan “inactief“ is 000 minuten).
l
Een extern gesloten contact pauzeert een irrigatiecyclus (ontijzeringsinstallatie) of stopt de
irrigatieprogramma’s van alle zones als contact (vochtsensor) langer dan 2 uur gesloten is.
l
Een zone die wil irrigeren wordt in de wacht gezet als een andere zone bezig is met irrigatie.
l
In het installatiemenu kan men kiezen uit Nederlandse of Engelse tekst op het display.
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REFRACO

druk

Q

>

STATUSREGEL OVERZICHT

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

symbolen voor de zones

>

>

naar installatiemenu R
zone 4 zoals blz: 07

druk
5sec

>

1225

linksom

rechtsom

P

2sec

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

P van en naar
gebruikersmenu
Q zone 1 blz: 07

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

van en naar
gebruikersmenu
zone 2 zoals blz: 07

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

van en naar
gebruikersmenu
zone 2 zoals blz: 07

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

geen toegang
gebruikersmenu
zone 4

GEEN PROGRAMMA

bij deze zone zijn alle irrigatiedagen inactief en/of zijn alle
irrigatieklokken inactief en/of zijn alle kranen inactief

OVER 05 DAGEN

over 5 dagen start het irrigeren van deze zone

OVER 18:34:54

over 18:34:54 start het irrigeren van deze zone

IRRIGEREN

bezig met het irrigeren van deze zone

IRRIGEREN (WACHT)

deze zone wacht totdat een andere zone klaar is met het irrigeren

IRRIGEREN (STOP)

een extern gesloten contact pauzeert het irrigeren van deze
zone en hervat de irrigatie nadat het contact zich weer opent

EXTERN GESTOPT

een contact van een vochtsensor die langer dan 2 uur
gesloten is stopt de irrigatieprogramma’s van alle zones

UITGESCHAKELD

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

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

deze zone is inactief omdat er nog geen kraanuitgangen
gekoppeld zijn aan deze zone, druk 5 seconden om naar
het installatiemenu te gaan, activeer deze zone door
het aantal kranen groter dan 00 te maken

www.irrco.info

-06(08)-

IRRIGATION CONTROLLER IRRCO10X

REFRACO

GEBRUIKERSMENU ZONE 1(2 3 4)

naar..........en..........van
Q statusregel
P
overzicht
blz: 06

Een extern contact onderbreekt
de irrigatie al meer dan 11 minuten,
de irrigatie hervat na openen contact.

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

zone statusregel

linksom

rechtsom

P

Q

1START OVER 13:17:48 druk
-------------------DRUK KNOP VOOR
HANDMATIG STARTEN

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

Irrigatiedagen (in)activeren

Tijdstip 1 aanpassen:
Zondag om 08:00 worden
alle actieve kranen met
gehalveerde tijd (50%*)
om beurten geopend**

1 IRRIGATIEKLOK 2
-------------------- druk
START OM 12:00 MET
WATERGIFT VAN 200%

Tijdstip 2 aanpassen:
Zondag om 12:00 worden
alle actieve kranen met
dubbelde tijd (200%) om
beurten geopend.

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

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

TIJD:

1 GEEN PROGRAMMA
-------------------DRUK KNOP VOOR
HANDMATIG STARTEN
alle irrigatiedagen en/of alle irrigatieklokken zijn inactief; er kan alleen
een handstart gegeven worden

1 GEEN PROGRAMMA
-------------------ALLE KRANEN
INACTIEF
alle kranen zijn inactief; er kan geen
tijdstart volgen en er kan geen
handstart gegeven worden

1 IRRIGATIEKLOK 3
3 wordt weer geactiveerd met de oude
-------------------- Klok
START OM 20:10 MET instellingen, draai 20:10 linksom naar 00:00
WATERGIFT VAN 100% om klok 3 weer inactief te maken.

Watergift kraan 01 aanpassen

* een kraan wordt overgeslagen als na
procentuele aanpassing de uitkomst
van watergift kleiner is dan één

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

OP DIT MOMENT IS HET

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

Deze zone is bezig met irrigeren,
druk knop om de irrigatiecyclus
handmatig te beëindigen.

1 HANDMATIG STARTEN
1 IRRIGATIE GESTART
-------------------- druk -------------------- druk
VAN KRAAN 01 t/m 04 3x
KRAAN 01: 0028 Min
WATERGIFT 100%

1 IRRIGATIEKLOK 1
-------------------- druk
START OM 08:00 MET
WATERGIFT VAN 050%

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

1 IRRIGATIE GESTART
-------------------EXTERN STOP 00:11:07
BIJ KRAAN 02

Dag en tijd aanpassen

** een overlappende tijdsinstelling van
een andere irrigatieklok uit deze
zone worden niet uitgevoerd

18:42:12

Door gedurende 30 seconden de draai- / drukknop niet te
gebruiken wordt het installatiemenu automatisch geblokkeerd

R
zie
blz: 06

4 INSTALLATIEMENU
-------------------- druk
04 KRAANUITGANGEN
links

rechts

4 INSTALLATIEMENU
-------------------- druk
1x IRRIGATIEKLOK MET
WEEKKALENDER

systeem
reset

1225

Reserveer het aantal kraanuitgangen in deze zone

Maximaal 3 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 0x
irrigatieklok kan er alleen een handstart gegeven worden.

INSTALLATIEMENU

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

Tekst op display in NEDERLANDS of ENGELS.

NEDERLANDS
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GARANTIE EN
CONFORMITEITSVERKLARING

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 andere netspanningsadapter, 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
IRRCO11
2004/108/EG
2012

de Wijk, 19-07-2012

R. de Vlieg
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