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Marktpositie Refraco

Kenmerk professionele
beregeningscomputer

Kenmerk particuliere
beregeningscomputer

Kenmerk Refraco
beregeningscomputer

Marktpositie Refraco

Toepassingsgebied

Z

Z

Z

Z

Z

De professionele beregeningscomputers

Prijsklasse:  ƒ2000,-  tot  ƒ15.000,-

Ongekend  veel  mogelijkheden  met  als  gevolg  dat de bedienbaarheid van
deze beregeningscomputers  te  wensen  overlaat  en vele gebruikersfuncties
onbenut blijven.  De  prijs  is  veelal te hoog voor de minder gecompliceerde
toepassingen in de tuinbouw.

De beregeningscomputers voor particulier gebruik

Prijsklasse:  ƒ125,-  tot  ƒ500,-

Door  zijn  beperkte  mogelijkheden  zijn  deze beregeningscomputers veelal
niet geschikt  voor professioneel  gebruik.  De  prijsstelling  is  aantrekkelijk,
maar  voor  eenvoudige   toepassingen   in  de   tuinbouw   zijn  deze  regen-
automaten  dikwijls  te  beperkt.

De Refraco beregeningscomputers

Prijsklasse:  ƒ700,-  tot  ƒ4000,-

De   mogelijkheden   dekken   90%   van   de   (tuinbouw)wensen;   met  een
maximum  aan   bedieningsgemak  (één  draai- / drukknop),  een  interactief
menu,    een    minimum    aan     storingsgevoeligheid    en    een    gunstige
prijs / prestatie  verhouding  maakt  deze   beregeningscomputer  bij  uitstek
geschikt  voor  de  professionele   markt.

Refraco vult het gat  dat ligt tussen de professionele beregeningscomputers
t.b.v.  de  tuinbouw  en de  beregeningscomputers voor particulier gebruik.

Door zijn  vele instelmogelijkheden is de Refraco beregeningscomputer voor
een breed toepassingsgebied inzetbaar: beregening ten behoeve van de land-
en tuinbouw, particuliere tuinberegening en beregening van parken, tuinen,
tennisbanen, sportvelden en maneges. Ook te gebruiken als voederautomaat
of als doseercomputer.

Professionele beregeningscomputers

Refraco beregeningscomputers
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BEREGENINGSCOMPUTERS

REFRACO IRRCO3  /  IRRCO6Productoverzicht
beregeningscomputers

Regenautomaat
RA6 en RA12

Regenautomaat
RA6+, RA12+ en
RA24+

Regenautomaat
RA24, RA48 en
RA72

Regenautomaat
RAS24, RAS48 en
RAS72

Z

Z

Z

Z

1   pompstart uitgang
1   alarm en / of kunstmest synchronisatie uitgang
1   externe start en / of literteller ingang
1   externe stop en / of doorstap ingang
1   beregenen in seconden, minuten of in liters
1   keuze uit een startklok of een periodeklok
1   maximaal 9 schakeltijden met de startklok
1   onbeperkt schakeltijden met de periodeklok
1   pauzeklok tot 99 minuten instelbaar
1   keuze uit een week of interval programma
1   bewaking v.d.  min.  /  max.  flow (liter mode)
1   detectie van kortsluiting of kabelbreuk
1   keuze uit Nederlandse, Engelse of Duitse tekst

De bediening en functie is gelijk aan die van de
RA6 en RA12 regenautomaat. Verschillend is de
uitgangsspanning en het uitgangsvermogen ten
behoeve van de kranen; bij de RA6 en RA12
bedraagt deze 24VAC/12VA, bij de RA6+, RA12+
en RA24+ is d.m.v. jumpers de uitgangsspanning
te selecteren op 24VAC, 28VAC, 32VAC, 24VDC of
32VDC bij een uitgangsvermogen van 22VA.

De specificatie  is  gelijk  aan  die  van de  RA24+
regenautomaat met die uitzondering dat deze
regenautomaat per 24 kranen eenvoudig uit
te  breiden  is  tot  maximaal  72  kranen.

De specificatie  is  gelijk  aan  die  van de  RA24+
regenautomaat met die uitzondering dat deze
regenautomaat per 24 kranen eenvoudig uit te
breiden is tot maximaal 72 kranen met schakelaars.
De RAS24/72 regenautomaat geeft een maximum
aan bedieningsgemak; hierbij zijn in één oogopslag
de standen van de kranen (afdelingen) te overzien.

Een simpele bediening met behulp van slechts één draai- / drukknop en een
tekstdisplay kenmerkt deze regenautomaat. Door zijn vele instelmogelijk-
heden is de automaat bij uitstek geschikt voor de professionele markt.
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BEREGENINGSCOMPUTERS

REFRACO IRRCO3  /  IRRCO6

       Refraco interactieve beregeningscomputers      .

Een simpele bediening met behulp van slechts één draai- / drukknop en een
tekstdisplay in combinatie met twee interactieve menu’s (installatiemenu
en gebruikersmenu) kenmerkt de Refraco beregeningscomputer.

Met behulp van het installatiemenu configureert men de beregenings-
computer. Deze configuratie wordt één maal uitgevoerd en past het
gebruikersmenu automatisch aan voor een optimaal gebruik; de gebruiker
zal niet lastig gevallen worden met instellingen die niet werken of geen
functie meer hebben, bijvoorbeeld kranen die niet zijn aangesloten kunnen
we in het gebruikersmenu dan ook niet instellen.                                            .

Het programmeren van de startklok, periodeklok, pauzeklok, het aanpassen
van de beregeningstijden en het geven van een handbediende start worden
door de gebruiker in het gebruikersmenu ingesteld. De aanwezigheid van de
eerder genoemde start-, periode- en pauzeklok in het gebruikersmenu is
afhankelijk van de configuratie in het installatiemenu.                                   .

Z

Z

Z

Z

Het installatiemenu

Kenmerken

Het gebruikersmenu

Overeenkomsten tussen
alle type beregenings-
computers

Refraco interactieve
beregeningscomputers

Overeenkomstig  alle  interactieve  beregeningscomputers  van  Refraco  zijn
de  volgende  in-  en  uitgangen  ter  beschikking   en  instellingen  mogelijk:

1   pompstart uitgang
1   alarm en / of kunstmest synchronisatie uitgang
1   externe start en / of literteller ingang
1   externe stop en / of doorstap ingang
1   keuze uit beregenen in seconden, minuten of in liters
1   keuze uit een startklok of een periodeklok
1   maximaal 9 schakeltijden met de startklok
1   onbeperkt aantal schakeltijden met de periode-, pauzeklok
1   pauzeklok van 0 tot 99 minuten instelbaar
1   keuze uit een week- of intervalprogramma
1   handstart voor iedere kraan apart of voor alle kranen
1   bewaking van de  minimale en maximale flow in de liter mode
1   detectie van kortsluiting of kabelbreuk naar de kranen
1   keuze uit Nederlandse, Engelse of Duitse tekst op het display

ZVerschillen tussen alle
type beregenings-
computers

aantal
kranentype

v
rschil

e

RA6
RA12
RA6+
RA12+
RA24+
RA24
RA48
RA72
RAS24
RAS48
RAS72

6
12
6

12
24
24
48
72
24
48
72

 

X
X

X
X

 

X
X
X

X
X

 

X
X
X
X
X
X
X
X
X

uitbreiding
mogelijk

met
schakelaars

kraanspanning: 24VAC
kraanvermogen: 12VA

kraanspanning: 24, 28,
of 32VAC/DC, 

kraanvermogen: 22VA

Onderlinge verschillen tussen alle interactieve beregeningscomputers
betreffende  aantal  kranen,  uitbreidingen,  schakelaars  en  kraanspanning:
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       Refraco interactieve beregeningscomputers      

In  het  onderstaande  “displaydiagram”  wordt  in  het kort omschreven wat
het installatiemenu inhoud en wat dit voor gevolgen heeft in het
gebruikersmenu. Voor een praktijkvoorbeeld verwijzen we u naar
bladzijde 48 “Tensiometer en de externe start ingang” waarin het
installatiemenu, gebruikersmenu en het verschil tussen startklok en
periodeklok wordt verduidelijkt.                                  

.

.

Refraco interactieve
beregeningscomputers

Installatiemenu

AANTAL SCHAKEL-

AANTAL kranen in

Doseer eenheid

Type schakelklok

Stroombewaking

Tekst op display

TIJDEN: 9

Gebruik: 24

Seconden

Startklok

Wisselstroom

In nederlands

Draaiknop
linksom

Draaiknop
rechtsom

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Periodeklok of
startklok

Instellen aantal
schakeltijden

Instellen aantal
gebruikte kranen

Keuze van doseer
eenheid

Het installatie
menu

Displaydiagram

Het aantal gewenste schakeltijden wordt door de
installateur ingevoerd;  in  het  gebruikersmenu zijn nu
de overige schakeltijden niet zichtbaar meer.

Men krijgt toegang tot het  installatiemenu door tijdens
het   inschakelen   van   de   netspanning   de   setknop
ingedrukt  te  houden.

Het   aantal    geïnstalleerde   kranen   wordt   door   de
installateur ingevoerd; in  het  gebruikersmenu  zijn nu
de overige kranen niet zichtbaar meer.

De  startklok  start  op   de   ingestelde   tijdstippen  een
beregeningscyclus, de periodeklok werkt gedurende de
ingestelde  tijdsduur  in  combinatie   met   de   externe
startingang met of zonder pauzeklok

De   installateur   maakt   een   keuze  uit  Nederlandse,
Engelse of Duitse tekst op het display.

Voor de detectie van kortsluiting of kabelbreuk heeft de
installateur de keuze  uit wissel- of gelijkstroomkranen.

De  installateur  maakt  hier  de  keuze uit beregenen in
seconden,  minuten  of  in liters (in de litermode wordt
het  installatiemenu  verlengd met 4 regels ten behoeve
van flowmetergegevens en -bewaking).

Z

Z

Z

Diverse controle
registers

Taalkeuze op het
display

Wissel- of Gelijk-
stroomkranen

Diverse  controle  registers;  met  deze  registers kan de
installateur  de   beregeningscomputer  controleren  op
zijn juiste werking.

Tekst op display
In  NEDERLANDS

BATT:3,1V    TEMP:1
WD:0 OFFSET:0,2V

ZToepassingenDoor zijn vele  instelmogelijkheden is de Refraco beregeningscomputer voor
een breed toepassingsgebied inzetbaar:

1   beregening ten behoeve van de land- en tuinbouw
1   particuliere tuinberegening
1   beregening van parken, tennisbanen, sportvelden en maneges
1   Ook te gebruiken als voederautomaat of als doseercomputer
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BEREGENINGSCOMPUTERS

REFRACO IRRCO3  /  IRRCO6
Inhoud / lees dit eerst

-06- Inhoud / lees dit eerst
-07- RA6 en RA12 beregeningscomputer
-10- RA6+, RA12+ en RA24+ beregeningscomputer
-13- RA24, RA48 en RA72 beregeningscomputer
-16- RAS24, RAS48 en RAS72 beregeningscomputer
-19- Kraankaart KK24, schakelaarmoduul SM24
-20- Kraan en pompstart uitgang
-21- Alarm en / of kunstmest synchronisatie uitgang
-23- Externe start en / of literteller ingang
-25- Externe stop en / of doorstap ingang
-26- Zekering / batterij / totaal reset / garantie
-27- De meest gestelde vragen
-28- Installatie- en aansluitgegevens

ZInhoud

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Gevaarlijk

Gebruiksaanwijzing lezen

Controleer netspanning
en -frequentie

Lees de specificatie

Niet plaatsen in de
nabijheid van kabels en
andere apparaten

Omgevingstemperatuur

Netspanningsuitval

Controleer regelmatig
op juiste werking

Onderbreek de netspanning tijdens werk-
zaamheden in en om de beregeningscomputer.
Onderbreek de netspanning alvorens de
beregeningscomputer te openen.

Lees eerst de gebruiksaanwijzing voordat u uw beregeningscomputer
in bedrijf stelt.                                 

Controleer  voordat u de beregeningscomputer aansluit of de netspanning en
-frequentie overeenkomen met de aanduiding op de klemmenstrook.

Vermijd overbelasting van de beregeningscomputer; lees nogmaals de
specificaties en overtuig u zelf ervan dat alle spanningen en vermogens
aan de in- en uitgangen hieraan voldoen.                 

Plaats de beregeningscomputer nooit in directe nabijheid van kabels of
kabelgoten en andere elektrische apparaten. Bedrading naar de klemmen-
strook kort houden.                              

Stel de beregeningscomputer niet bloot aan extreem hoge of lage
temperaturen, plaats de beregeningscomputer niet in direct zonlicht.

Bij een netspanningsuitval of een urgent alarm, zal de beregeningscyclus
direct onderbroken worden. Na het opheffen van de storing, zal de
beregeningscomputer zijn beregeningscyclus hervatten. Een eventuele
aangesloten kunstmestklok zal daardoor bij dezelfde kraan nogmaals gestart
worden; neem voorzorgsmaatregelen indien dit niet gewenst is.

Controleer regelmatig de gehele beregeningsinstallatie en de
beregeningscomputer op zijn juiste werking.                 

.

.

.

.

LEES DIT EERST

Inhoud
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Z

Z

Opmerkingen

RA6 en RA12

RA6 en RA12
beregeningscomputer

-            SET           +

REFRACO

Regenautomaat
RA12

polyester fronttekstdisplay

2x kabeldoorvoer

draai- / drukknop
behuizing PVC
spatwaterdicht
134x169x86mm

4x dekselschroeven

tijdstart 080%
krn: 03  0014 min.

Beregeningscomputer type RA6 en RA12

De RA6 beregeningscomputer voor maximaal 6 kranen
De RA12 beregeningscomputer voor maximaal 12 kranen
Alleen geschikt voor wisselspanningskranen van 24VAC
Maximaal uitgangsvermogen naar de kranen is 12VA
Geschikt voor o.a. Hardy, Dorot en Bermad kranen

-
-
-
-
-
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REFRACO IRRCO3  /  IRRCO6

Z

Z

Specificaties RA6, RA12

Interieur RA6 en RA12

RA6 en RA12
beregeningscomputer

                      Technische specificaties RA6, RA12

tekstdisplay

service header

2x kabeldoorvoer

klemmenstrook

battery type
CR2032

draai- / drukknop

zekeringhouder
80 mA TRAAG

4x bevestigingsgaten

klemmenstrook
230VAC

S

U

E

F

S

U

E

F

krn: 03  0014 min.
tijdstart 080%

   netspanning

   netfrequentie

   maximaal opgenomen vermogen

   primair afgezekerd

230 VAC ± 10%

50 / 60 Hz

18 VA

80 mAT (traag)

   spanning naar kranen en andere uitgangen

   uitgangsvermogen naar de kranen

   uitgangsvermogen naar de pompstart uitgang

   detectie kortsluiting naar de kranen

   detectie kabelbreuk naar de kranen

   externe stop: pauze tijdens beregenen

12 VA

24 VAC ± 10%

1,5 VA

bij een open contact

1,5 VA

reed contact

   uitgangsvermogen naar de alarm uitgang

   literteller ingang: max. 60 pulsen per minuut

   externe start: negeer een (tijd)start

   doorstap: doorstappen naar volgende kraan

meer dan 0,5 Ampère

puls contact van 1,5 sec.

minder dan 0,15 Ampère

bij een gesloten contact

   lithium knoopcel type CR2032

   uiterste maten (millimeters)

   gangreserve

3 V / 180 mAh

2 à 3 jaar

   gewicht RA6 (Kg)

   gewicht RA12 (Kg)

   materiaal

   vochtbestendigheid

134 x 181 x 103

1,20

1,25

PVC met polyester front

IP54 spatwaterdicht

   omgevingstemperatuur

   n.v.t.

0 - 45 °C

n.v.t.

temperatuur

uitbreiding

behuizing

batterij

uitgangen

netvoeding

ingangen

-+
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BEREGENINGSCOMPUTERS

REFRACO IRRCO3  /  IRRCO6RA6 en RA12
beregeningscomputer

Z

Z

Aansluitschema RA6

Aansluitschema RA12

1   2   3   4   5   6    7   8   9  10 11 12 13 14 15 16 17 18  19                L1       N

1   2   3   4   5   6    7   8   9  10 11 12 13 14 15 16 17 18  19                L1       N

   N
   L1

externe stop en / of doorstap ingang
externe start en / of literteller ingang
alarm en / of kunstmest synchronisatie uitgang
pompstart uitgang
common

Pomp
relais

Krn1 Krn12

230VAC

zekering 80mA TRAAG

zekering 80mA TRAAG

middelste klem
nooit aansluiten

middelste klem
nooit aansluiten

Ikraan

Ipomp

Detectie kabelbreuk: Geeft  alarm  indien  de  totaal  stroom   I  + Ikraan pomp

minder  is  dan  0,150  Ampère;   indien  de  totaal
stroom  minder  is,  plaatst  men  één  of meerdere 
weerstanden  van 330W/5Watt over het pomprelais.

Detectie kortsluiting: Geeft  alarm  indien  de  totaal  stroom   I  + Ikraan pomp

meer  is  dan  0,563  Ampère.

ZKabelbreuk / kortsluiting
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BEREGENINGSCOMPUTERS

REFRACO IRRCO3  /  IRRCO6

ZRA6+, RA12+, RA24+

RA6+, RA12+ en RA24+
beregeningscomputer

-            SET           +

REFRACO

Regenautomaat
RA12+

ZOpmerkingen

polyester
front

behuizing PVC
spatwaterdicht
219x167x87mm

4x deksel
schroeven

tekst
display

draai- /
drukknop

4x kabel
doorvoer

buiten bedrijf

Beregeningscomputer type RA6+, RA12+ en RA24+

De RA6+ beregeningscomputer voor maximaal 6 kranen
De RA12+ beregeningscomputer voor maximaal 12 kranen
De RA24+ beregeningscomputer voor maximaal 24 kranen
Geschikt voor zowel gelijk- als wisselspanningskranen van 24V
Verhoogde uitgangsspanning instelbaar van 24 naar 28 of 32VAC/DC
Maximaal uitgangsvermogen naar de kranen is 22VA
Geschikt voor o.a. Dorot, Bermad, Kenty en Stollenburgh kranen

-
-
-
-
-
-
-
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BEREGENINGSCOMPUTERS

REFRACO IRRCO3  /  IRRCO6

ZInterieur RA6+,
RA12+, RA24+

RA6+, RA12+ en RA24+
beregeningscomputer

          Technische specificaties RA6+, RA12+ en RA24+

ZSpecificaties RA6+,
RA12+, RA24+

1     2     3      4     5     6     7     8      9    10    11   12    13   14   15    16   17   18   19   20   21   22    23   24    25   26   27    28   29   30   31    32                                 PE          N            L1

S

U

E

F

S

U

E

F

buiten bedrijftekstdisplay

service header

4x kabel-
doorvoer

klemmenstrook

battery type
CR2032

draai- /
drukknop

zekering-
houder
160 mAT

uitgangs-
spanning
selectie

4x bevestigings
gaten

klemmen-
strook
230VAC

   netspanning

   netfrequentie

   maximaal opgenomen vermogen

   primair afgezekerd

230 VAC ± 10%

50 / 60 Hz

30 VA

160 mAT (traag)

   spanning naar kranen en andere uitgangen

   uitgangsvermogen naar de kranen

   uitgangsvermogen naar de pompstart uitgang

   detectie kortsluiting naar de kranen

   detectie kabelbreuk naar de kranen

   externe stop: pauze tijdens beregenen

22 VA

24, 28, 32 VAC/DC ± 10%

1,5 VA

bij een open contact

1,5 VA

reed contact

   uitgangsvermogen naar de alarm uitgang

   literteller ingang: max. 60 pulsen per minuut

   externe start: negeer een (tijd)start

   doorstap: doorstappen naar volgende kraan

meer dan 1,0 Ampère

puls contact van 1,5 sec.

minder dan 0,15 Ampère

bij een gesloten contact

   lithium knoopcel type CR2032

   uiterste maten (millimeters)

   gangreserve

3 V / 180 mAh

2 à 3 jaar

   gewicht RA6+ (Kg)

   gewicht RA12+ (Kg)

   gewicht RA24+ (Kg)

   materiaal

   vochtbestendigheid

219 x 179 x 104

1,89

1,91

1,95

PVC met polyester front

IP54 spatwaterdicht

   omgevingstemperatuur

   n.v.t.

0 - 45 °C

n.v.t.

temperatuur

uitbreiding

behuizing

batterij

uitgangen

netvoeding

ingangen

-+
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BEREGENINGSCOMPUTERS

REFRACO IRRCO3  /  IRRCO6RA6+, RA12+ en RA24+
beregeningscomputer

Detectie kabelbreuk: Geeft  alarm  indien  de  totaal  stroom   I  + Ikraan pomp

minder  is  dan  0,150  Ampère;   indien  de  totaal
stroom  minder  is,  plaatst  men  één  of meerdere 
weerstanden  van 330W/5Watt over het pomprelais.

Detectie kortsluiting: Geeft  alarm  indien  de  totaal  stroom   I  + Ikraan pomp

meer  is  dan  1,0  Ampère.

ZKabelbreuk / kortsluiting

Z

Z

Z

Aansluitschema RA12+

Aansluitschema RA6+

Aansluitschema RA24+

common
pompstart uitgang

alarm en / of kunstmest synchronisatie uitgang
externe start en / of literteller ingang
externe stop en / of doorstap ingang

Krn1 Krn24

N   L1

230VAC     .

uitgangs-
spanning
selectie

zekering
160mA
TRAAG

zekering
160mA
TRAAG

zekering
160mA
TRAAG

Krn11
Ikraan

Pomp
relais

Ipomp

1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 PE      N       L1

1   2   3   4   5   6                                                                                            25 26 27 28 29 30 31 32 PE      N       L1

1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 11 12                                                             25 26 27 28 29 30 31 32 PE      N       L1

ZUitgangsspanning selectiealle  uitgangen  zijn  24 V~

alle  uitgangen  zijn  28 V~

alle  uitgangen  zijn  32 V~

alle  uitgangen  zijn  24 V=

alle  uitgangen  zijn  32 V=

alle  uitgangen  zijn  24 V=
(bij een spoelvermogen
van minder dan 10VA)
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BEREGENINGSCOMPUTERS

REFRACO IRRCO3  /  IRRCO6

ZRA24, RA48, RA72

RA24, RA48 en RA72
beregeningscomputer

-            SET           +

REFRACO

Regenautomaat
RA(S)24/72

polyester
front

behuizing PVC
spatwaterdicht

219x338x87mm

deksel schanier

8x deksel
schroeven

tekst
display

draai- /
drukknop

6x kabel
doorvoer

uitbreidingskast:
van 24 naar 48

of 72 kranen

weekprogramma
over 03 dagen

ZOpmerkingen

Beregeningscomputer type RA24, RA48 en RA72

De RA24 beregeningscomputer voor maximaal 24 kranen
De RA48 beregeningscomputer voor maximaal 48 kranen
De RA72 beregeningscomputer voor maximaal 72 kranen
De RA24 en RA48 zijn eenvoudig uit te breiden tot max. 72 kranen
Geschikt voor zowel gelijk- als wisselspanningskranen van 24V
Verhoogde uitgangsspanning instelbaar van 24 naar 28 of 32VAC/DC
Maximaal uitgangsvermogen naar de kranen is 22VA
Geschikt voor o.a. Dorot, Bermad, Kenty en Stollenburgh kranen

-
-
-
-
-
-
-
-

0016 -13-



   netspanning

   netfrequentie

   maximaal opgenomen vermogen

   primair afgezekerd

230 VAC ± 10%

50 / 60 Hz

30 VA

160 mAT (traag)

   spanning naar kranen en andere uitgangen

   uitgangsvermogen naar de kranen

   uitgangsvermogen naar de pompstart uitgang

   detectie kortsluiting naar de kranen

   detectie kabelbreuk naar de kranen

   externe stop: pauze tijdens beregenen

22 VA

24, 28, 32 VAC/DC ± 10%

1,5 VA

bij een open contact

1,5 VA

reed contact

   uitgangsvermogen naar de alarm uitgang

   literteller ingang: max. 60 pulsen per minuut

   externe start: negeer een (tijd)start

   doorstap: doorstappen naar volgende kraan

meer dan 1,0 Ampère

puls contact van 1,5 sec.

minder dan 0,15 Ampère

bij een gesloten contact

   lithium knoopcel type CR2032

   gangreserve

3 V / 180 mAh

2 à 3 jaar

batterij

uitgangen

netvoeding

ingangen

BEREGENINGSCOMPUTERS

REFRACO IRRCO3  /  IRRCO6

ZInterieur RA24,
RA48, RA72

RA24, RA48 en RA72
beregeningscomputer

              Technische specificaties RA24, RA48 en RA72

Z

Z

Specificaties RA24,
RA48, RA72

Vervolg specificaties

6x kabel
doorvoer

kraan
25 t/m 48

kraan
49 t/m 72

1     2     3      4     5     6     7     8      9    10    11   12    13   14   15    16   17   18   19   20   21   22    23   24    25   26   27    28   29   30   31    32                                 PE          N            L1

S

U

E

F

S

U

E

F

weekprogramma
over 03 dagen

tekstdisplay

service header

klemmenstrook

battery type
CR2032

zekering-
houder
160 mAT

8x bevestigings
gaten

klemmen-
strook
230VAC

draai- /
drukknop

uitgangs-
spanning
selectie

-+
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BEREGENINGSCOMPUTERS

REFRACO IRRCO3  /  IRRCO6

ZVervolg specificaties

RA24, RA48 en RA72
beregeningscomputer

   uiterste maten (millimeters)

   gewicht RA24 (Kg)

   gewicht RA48 (Kg)

   gewicht RA72 (Kg)

   materiaal

   vochtbestendigheid

228 x 350 x 104

2,6

2,8

3,0

PVC met polyester front

IP54 spatwaterdicht

   omgevingstemperatuur

   kraankaart KK24

0 - 45 °C

maximaal 72 kranen

temperatuur

uitbreiding

behuizing

ZAansluitschema RA24,
RA48, RA72

common
pompstart uitgang

alarm en / of kunstmest synchronisatie uitgang
externe start en / of literteller ingang
externe stop en / of doorstap ingang

Krn1 Krn24

N   L1

230VAC     .

uitgangs-
spanning
selectie

zekering
160mA
TRAAG

Krn11
Ikraan

Pomp
relais

Ipomp

1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 PE      N       L1

Voor het uitbreiden van de  RA24 en de RA48 beregeningscomputer kunnen
extra kraankaarten worden aangesloten.  Zie bladzijde  19 voor het aansluit-
schema van  de  kraankaart.

Z

Z

Kabelbreuk / kortsluiting

Aansluitschema
kraankaart

ZUitgangsspanning selectiealle  uitgangen  zijn  24 V~

alle  uitgangen  zijn  28 V~

alle  uitgangen  zijn  32 V~

alle  uitgangen  zijn  24 V=

alle  uitgangen  zijn  32 V=

alle  uitgangen  zijn  24 V=
(bij een spoelvermogen
van minder dan 10VA)

Detectie kabelbreuk: Geeft  alarm  indien  de  totaal  stroom   I  + Ikraan pomp

minder  is  dan  0,150  Ampère;   indien  de  totaal
stroom  minder  is,  plaatst  men  één  of meerdere 
weerstanden  van 330W/5Watt over het pomprelais.

Detectie kortsluiting: Geeft  alarm  indien  de  totaal  stroom   I  + Ikraan pomp

meer  is  dan  1,0  Ampère.
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BEREGENINGSCOMPUTERS

REFRACO IRRCO3  /  IRRCO6

ZRAS24, RAS48, RAS72

RAS24, RAS48 en RAS72
beregeningscomputer

polyester
front

behuizing PVC
spatwaterdicht

219x338x87mm

schakelaars

8x deksel
schroeven

tekst
display

draai- /
drukknop

6x kabel
doorvoer

blinddop

uitbreidingskast:
van 24 naar 48

of 72 kranen

-            SET           +

REFRACO

Regenautomaat
RA(S)24/72

01       02      03       04       05      06       07       08      09       10      11       12

13       14      15       16       17      18       19      20       21       22      23       24

25       26      27       28       29      30       31       32      33       34       35      36

37       38      39       40       41      42       43       44      45       46      47       48

49       50      51       52       53      54       55      56       57       58      59       60

61       62      63       64       65      66       67      68       69       70      71       72

kraan 46
012 minuten

deksel schanier

ZOpmerkingen

Beregeningscomputer type RAS24, RAS48 en RAS72

De RAS24 beregeningscomputer voor maximaal 24 kranen
De RAS48 beregeningscomputer voor maximaal 48 kranen
De RAS72 beregeningscomputer voor maximaal 72 kranen
De RAS24 en RAS48 zijn eenvoudig uit te breiden tot 72 kranen
Instellen van de kraantijden met behulp van de schakelaars
Geschikt voor zowel gelijk- als wisselspanningskranen van 24V
Verhoogde uitgangsspanning instelbaar van 24 naar 28 of 32VAC/DC
Maximaal uitgangsvermogen naar de kranen is 22VA
Geschikt voor o.a. Dorot, Bermad, Kenty en Stollenburgh kranen

-
-
-
-
-
-
-
-
-
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BEREGENINGSCOMPUTERS

REFRACO IRRCO3  /  IRRCO6

ZInterieur RAS24,
RAS48, RAS72

RAS24, RAS48 en RAS72
beregeningscomputer

1     2     3      4     5     6     7     8      9    10    11   12    13   14   15    16   17   18   19   20   21   22    23   24    25   26   27    28   29   30   31    32                                 PE          N            L1

S

U

E

F

S

U

E

F

kraan 46
012 minuten

              Technische specificaties RAS24, RAS48 en RAS72

ZSpecificaties RAS24,
RAS48, RAS72

6x kabel
doorvoer

kraan
25 t/m 48

tekstdisplay

service header

klemmenstrook

battery type
CR2032

zekering-
houder
160 mAT

2x schakelaar-
moduul

bevestig
gaten(8x)

klemmen-
strook
230VAC

   netspanning

   netfrequentie

   maximaal opgenomen vermogen

   primair afgezekerd

230 VAC ± 10%

50 / 60 Hz

30 VA

160 mAT (traag)

   spanning naar kranen en andere uitgangen

   uitgangsvermogen naar de kranen

   uitgangsvermogen naar de pompstart uitgang

   detectie kortsluiting naar de kranen

   detectie kabelbreuk naar de kranen

   externe stop: pauze tijdens beregenen

22 VA

24, 28, 32 VAC/DC ± 10%

1,5 VA

bij een open contact

1,5 VA

reed contact

   uitgangsvermogen naar de alarm uitgang

   literteller ingang: max. 60 pulsen per minuut

   externe start: negeer een (tijd)start

   doorstap: doorstappen naar volgende kraan

meer dan 1,0 Ampère

puls contact van 1,5 sec.

minder dan 0,15 Ampère

bij een gesloten contact

   lithium knoopcel type CR2032

   gangreserve

3 V / 180 mAh

2 à 3 jaar

batterij

uitgangen

netvoeding

ingangen

ZVervolg specificaties

draai- /
drukknop

uitgangs-
spanning
selectie

-+
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BEREGENINGSCOMPUTERS

REFRACO IRRCO3  /  IRRCO6

ZVervolg specificaties

RAS24, RAS48 en RAS72
beregeningscomputer

   uiterste maten (millimeters)

   gewicht RAS24 (Kg)

   gewicht RAS48 (Kg)

   gewicht RAS72 (Kg)

   materiaal

   vochtbestendigheid

228 x 350 x 104

2,8

3,1

3,4

PVC met polyester front

IP54 spatwaterdicht

   omgevingstemperatuur

   kraankaart KK24 en schakelaarmoduul SM24

0 - 45 °C

maximaal 72 kranen

temperatuur

uitbreiding

behuizing

Voor het uitbreiden van de RAS24 en de RAS48 beregeningscomputer kunnen  
extra  kraankaarten en schakelaarmodulen worden aangesloten. Zie bladzijde 
19 voor kraankaart en schakelaarmoduul gegevens.

ZAansluitgegevens
kraankaart en
schakelaarmoduul

ZAansluitschema RAS24,
RAS48, RAS72

common
pompstart uitgang

alarm en / of kunstmest synchronisatie uitgang
externe start en / of literteller ingang
externe stop en / of doorstap ingang

Krn1 Krn24

N   L1

230VAC     .

uitgangs-
spanning
selectie

zekering
160mA
TRAAG

Krn11
Ikraan

Pomp
relais

Ipomp

1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 PE      N       L1

ZKabelbreuk / kortsluiting

ZUitgangsspanning selectiealle  uitgangen  zijn  24 V~

alle  uitgangen  zijn  28 V~

alle  uitgangen  zijn  32 V~

alle  uitgangen  zijn  24 V=

alle  uitgangen  zijn  32 V=

alle  uitgangen  zijn  24 V=
(bij een spoelvermogen
van minder dan 10VA)

Detectie kabelbreuk: Geeft  alarm  indien  de  totaal  stroom   I  + Ikraan pomp

minder  is  dan  0,150  Ampère;   indien  de  totaal
stroom  minder  is,  plaatst  men  één  of meerdere 
weerstanden  van 330W/5Watt over het pomprelais.

Detectie kortsluiting: Geeft  alarm  indien  de  totaal  stroom   I  + Ikraan pomp

meer  is  dan  1,0  Ampère.
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BEREGENINGSCOMPUTERS

REFRACO IRRCO3  /  IRRCO6

Z

Z

Aansluitschema
kraankaart KK24

Plaatsen van het
schakelaarmoduul

Kraankaart KK24,
Schakelaarmoduul SM24

Jumper links:
kraan 49 t/m 72

verbindingskabel Jumper rechts:
kraan 25 t/m 48

36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25

60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49

48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37

72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61

2x klem 0V@

2x klem 0V@

verbindingskabel
naar de bovenste kast

2x schakelaarmoduulschroef verbindingsbrugblinddopjes

Verwijder   de    blinddopjes    en   plaats   het    schakelaarmoduul   met   de 
schakelaars  door  de  gaten,  vervolgens  de  twee  schroeven  aandraaien en 
tenslotte  de  verbindingsbrug  plaatsen  met  het  bovengelegen  schakelaar-
moduul.
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BEREGENINGSCOMPUTERS

REFRACO IRRCO3  /  IRRCO6Kraan en pompstart
uitgang

Zkraan en pomp-
start uitgang

               Kraan en pompstart uitgang               

Bij het aansluiten van de kranen en de pompstart uitgang dient men
rekening te houden met de totaal stroom I  + I : Geeft alarm indien depomp kraan

totaal stroom meer is dan 0,563 Ampère voor de RA6 en RA12, 1,0 Ampère
voor de overige beregeningscomputers. Let daarbij op dat een pomprelais
(met name de zogenaamde motorrelais) een inschakelstroom kan hebben
van 10x de houdstroom van het relais. Indien de totaal stroom I  + Ipomp kraan

minder is dan 0,15 Ampère plaatst men één of meerdere weerstanden van
330W/5Watt over het pomprelais om kabelbreuk alarm te voorkomen.         
Voor de RA6 en RA12 beregeningscomputers bedraagt de kraan en
pompstart uitgangsspanning 24V~. Voor de overige beregeningscomputers
is deze uitgangsspanning afhankelijk van een keuze instelling; de jumpers
“output voltage select” op de print kunnen worden ingesteld op 24, 28, 32
Volt wisselspanning of 24, 32 Volt gelijkspanning.  Vergeet niet de instelling
“stroombewaking” in het installatiemenu waarbij een keuze gemaakt dient
te worden tussen gelijk- of wisselspanning overeenkomstig met de jumper
instelling “output voltage select”.                                                          

.

.

.

ZI +I RA12KRAAN POMP 

beregeningscomputer

I +I RA24+KRAAN POMP 

beregeningscomputer

1   2   3   4   5   6    7   8   9  10 11 12 13 14 15 16 17 18  19                L1       N

   N
   L1

Pomp
relais

Krn1 Krn12

230VAC

zekering 80mA TRAAG

middelste klem
nooit aansluiten

Ikraan

Ipomp

Detectie kabelbreuk: Geeft  alarm  indien  de   totaal  stroom  I  + I   minder  is  dan  0,150 kraan pomp

Ampère;  indien de totaal stroom minder is, plaatst men één of meerdere 
weerstanden  van  330W / 5Watt  over  het  pomprelais.

Detectie kortsluiting:Geeft  alarm  indien  de  totaal stroom I  + I  meer is dan 1,0 Ampère.kraan pomp

Detectie kabelbreuk: Geeft  alarm  indien  de   totaal  stroom  I  + I   minder  is  dan  0,150 kraan pomp

Ampère;  indien de totaal stroom minder is, plaatst men één of meerdere 
weerstanden  van  330W / 5Watt  over  het  pomprelais.

Detectie kortsluiting:Geeft alarm indien de totaal stroom I  + I  meer is dan 0,563 Ampère.kraan pomp

ZKabelbreuk / kortsluiting

ZKabelbreuk / kortsluiting

Z

Krn1 Krn24

N   L1

230VAC     .

uitgangs-
spanning
selectie

zekering
160mA
TRAAG

Krn11
Ikraan

Pomp
relais

Ipomp

1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 PE      N       L1
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BEREGENINGSCOMPUTERS

REFRACO IRRCO3  /  IRRCO6

        Alarm en / of kunstmest synchronisatie uitgang        

De alarm en / of kunstmest synchronisatie uitgang is een gecombineerd
signaal.  De  spanning  op  deze uitgang wordt tijdens het omschakelen naar
de volgende kraan gedurende 0,3 seconden onderbroken. Tijdens een
alarmsituatie is deze uitgang continu onderbroken. Gebruik de setknop
voor het opheffen van een alarm.                                            

.

.

Alarm en / of kunstmest
synchronisatie uitgang

ZAlarm en kunstmest
synchronisatie
uitgang

Z

Z

RA6 en RA12
beregenings-
computer

Overige beregenings-
computers

Krn1 Krn24

N   L1
230VAC     .Pomp

relais

1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 PE      N       L1

A  B C

A = common
B = pompstart uitgang
C = alarm en / of kunstmest synchr. uitgang

1   2   3   4   5   6    7   8   9  10 11 12 13 14 15 16 17 18  19                L1       N

A  B C

Krn1 Krn12

230VAC

middelste
klem
nooit

aansluiten

L1  N

ZKunstmest- en
alarmrelais

Kunstmestrelais; Omron timer
type H3CR (mode E / 0 - 30
m i n u t e n ) .  Ti j d e n s  h e t
o m s c h a k e l e n  n a a r  d e
volgende kraan wordt de
timer gestart. Met behulp van
c o n t a c t  1  e n  3  w o r d t
gedurende de ingestelde tijd
bij elke kraan kunstmest mee-
gegeven.                     .

A     B  C

10

2

1

3

alarm

6

Alarmrelais; de 0,3 seconden
onderbreking tijdens het
o m s c h a k e l e n  n a a r  d e
vo lgende  k raan  word t
overbrugd. Tijdens een alarm
is A en C continu spannings-
loos; het alarmrelais valt na
±1 seconden af.                .

A       C

+

1N4007

150W

470mF
63V
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BEREGENINGSCOMPUTERS

REFRACO IRRCO3  /  IRRCO6

                    Alarmmeldingen op het tekstdisplay                  

De alarm en / of kunstmest synchronisatie uitgang is tijdens een alarm
situatie  continu  onderbroken.  Gebruik  de  setknop  voor het opheffen van
een alarm.                                                                                                

.

.

ZAlarmmeldingen

kortsluiting

alarm bij openen

externe stop

fout in nullast

vervang batterij

Tekst op display

kraan: 04

van kraan 02

bij kraan 08

meetcircuit

type: cr2032

In nederlands

Kortsluiting in de kabel naar de aangegeven kraan: Geeft alarm indien
de totaal stroom I  + I  meer is dan 0,563 Ampère voor de RA6 enkraan pomp

RA12, 1,0 Ampère voor de overige beregeningscomputers.

Een externe doorstappuls is er gegeven of er is een onderbreking in de
kabel naar de kraan: Geeft alarm indien de stroom I + I minderkraan pomp 

is dan 0,15 Ampère; indien de totaal stroom minder is, plaatst men
één of meerdere weerstanden van 330W/5Watt over het pomprelais.

De beregeningscomputer bevindt zich in de nabijheid van een ander
apparaat met een sterk magnetisch veld of kabelgoot met een groot
magnetisch strooiveld; houd  minimaal  10  cm  afstand
tussen de beregeningscomputer en andere apparaten (en  kabelgoten).

Verkeerd geplaatste (+/-), niet geplaatste of volledig uitgeputte batterij.

Batterijspanning is  minder dan  2,5 Volt  en dient direct vervangen te
worden.                                                                                        .

Pauze tijdens een beregeningscyclus;  schakelt de kraan en het pomp-
relais uit. Hervat bij de aangegeven kraan zijn beregeningscyclus
wanneer het contact geopend is.                                                    .

Alleen bij doseereenheid in liters:  Mogelijk is er een leiding gebroken
of er blijft een kraan “hangen”. Er worden meer flowmeter pulsen per
minuut gemeten dan de maximale instelde waarde uit het
installatiemenu.                                                                        .

plaats batterij
(denk aan +/-)

flowmeter:
leidingbreuk

flowmeter:

flowmeter:

netspanning

Tekst op display

geen toevoer

lekkage

lager dan 200VAC

In nederlands

Alleen  bij  doseereenheid in liters:  De  beregeningscyclus  is  gestopt
maar er worden toch flowmeter pulsen gemeten. Er worden
gedurende 10 minuten achtereen meer flowmeter pulsen gemeten
dan de maximale ingestelde waarde uit het installatiemenu.

De  omgevingstemperatuur  van  de  beregeningscomputer  is  te hoog
of te laag (hoger dan 45°C of lager dan 0°C); plaats de beregenings-
computer niet in direct zonlicht.                                                   .

De aangeboden netspanning is minder dan 200VAC.

Allen bij doseereenheid in liters:  Mogelijk  is er geen watertoevoer of
een kraan wordt niet geopend. Er worden minder flowmeter pulsen
per minuut gemeten dan de minimale ingestelde waarde uit het
installatiemenu.                                                                          .

Er is een geheugenfout geconstateerd; alle waarden dienen opnieuw
te worden ingesteld, ook die van het installatiemenu. Plaats de
beregeningscomputer  nooit in directe nabijheid van kabels en andere
elektrische apparaten.                                                                     .

Geen tekst op display; controleer of de netspanning aanwezig is.
Indien de netspanning aanwezig controleer  dan  de  zekering;  Let op
bij vervanging van de zekering: 80mA traag voor de RA6 en RA12,
160mA traag voor de overige beregeningscomputers.                         .

alarm omgevings
temperatuur

geheugen fout !!
opnieuw install.

Alarm en / of kunstmest
synchronisatie uitgang
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REFRACO IRRCO3  /  IRRCO6

Z

Z

RA6 en RA12
beregenings-
computer

Overige beregenings-
computers

Krn1 Krn24

N   L1
230VAC     .Pomp

relais

1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 PE      N       L1

A         B

A = common
B = externe start en / of literteller ingang

1   2   3   4   5   6    7   8   9  10 11 12 13 14 15 16 17 18  19                L1       N

A         B

Krn1 Krn12

230VAC

middelste
klem
nooit

aansluiten

L1  N

ZAansluitschema
van een flowmeter

Externe start en / of
literteller ingang

Fig: 2                                 
Flowmeter met een reed
contact uitgang; maximaal
60 pulsen per minuut. Kies
in het installatiemenu voor
een doseereenheid in liters en
voor een startklok.              

.

.

A         B

flow

Fig: 1                                   
Flowmeter met een reed
contact uitgang; maximaal
60 pulsen per minuut. Kies
in het installatiemenu voor
een doseereenheid in liters en
voor een periodeklok.           

 .

.

A          B

hulpcontact
  pomprelais

extern start
  contact

flow

ZExterne start en / of
literteller ingang

                    Externe start en / of literteller ingang                    

De externe start en / of literteller ingang is een gecombineerde ingang.
U kunt de externe start ingang aansluiten op bijvoorbeeld een vochtsensor
of schakelaar om hiermee een (tijd)start te negeren. Wanneer u beregend in
liters en in het installatiemenu kiest voor een startklok dan zal deze ingang
alleen als literteller functioneren, wanneer u kiest voor een periodeklok dan
is deze ingang gecombineerd; tijdens een beregeningscyclus functioneert de
literteller ingang en na de beregeningscyclus functioneert de externe start
ingang.                                                                                                            

.

.
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Z

Z

Gevolgen

Installatiemenu en de
gevolgen voor externe
start / literteller

                    Externe start en / of literteller ingang                    

Onderstaande tabel geeft u een overzicht wat de gevolgen zijn voor
de externe start / literteller ingang bij  veranderingen in het installatiemenu.

.

aantal schakel-
tijden: geen

type schakelklok
startklok

type schakelklok
periodeklok

aantal schakel-
tijden: geen

aantal schakel-
tijden:  1

aantal schakel-
tijden:  1

doseer eenheid
seconden

doseer eenheid
seconden

doseer eenheid
liters

doseer eenheid
liters

Externe start ingang zonder
mogelijkheid de beregen-
ingstijden procentueel aan
te passen. Start indien de
externe ingang gesloten
is.                                      .

INSTALLATIEMENU

of minuten

of minuten

1 tot 9

1 tot 9

Geen externe start ingang,
geen mogelijkheid de be-
regeningstijden  procentueel
aan te passen. (zie fig: 2)

Gecombineerde externe
start, flowmeter ingang,
m e t  d e  m o g e l i j k h e i d
het ingestelde aantal liters
variërend van 10% tot 200%
aan te passen. Start een
beregeningscyclus indien
h e t  e x t e r n e  c o n ta c t
gesloten is. (zie fig: 1)

Gecombineerde externe
start, flowmeter ingang,
m e t  d e  m o g e l i j k h e i d
het ingestelde aantal liters
variërend van 10% tot 200%
aan te passen. Start een
b e r e g e n i n g s c y c l u s
wanneer binnen één van
de per iodet i jden het
externe contact gesloten
i s  e n  ( i n d i e n  v a n
toepassing) de pauzetijd
bereikt is. (zie fig: 1)

Start een beregenings-
cyclus op het ingevoerde
tijdstip, met de mogelijk-
heid op dit tijdstip beregen-
ingstijden variërend van
10% tot 200% aan te
passen.   De externe ingang
dient op dit tijdstip gesloten
te zijn; een geopend contact
negeert de tijdstart.           .

Start een beregenings-
cyclus op het ingevoerde
tijdstip, met de mogelijk-
heid op dit tijdstip de
ingestelde aantal liters
variërend van 10% tot 200%
aan te passen.  Geen
externe start mogelijkheden.
(zie fig: 2)                            .

Externe start ingang met de
mogelijkheid de beregen-
ingstijden variërend van
10% tot 200% aan te
passen. Start een beregen-
ingscyclus indien de
externe ingang gesloten
is.                                      .

Externe start ingang met de
mogelijkheid de beregen-
ingstijden variërend van
10% tot 200% aan te
passen. Start een beregen-
i n g s c y c l u s  w a n n e e r
b i n n e n  é é n  v a n  d e
periodetijden de externe
ingang gesloten is en
(indien van toepassing) de
pauzetijd bereikt is.
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ZExterne stop en / of
doorstap ingang

                    Externe stop en / of doorstap ingang                    

De externe stop en / of doorstap ingang is een gecombineerde ingang. Een
gesloten contact tijdens een beregeningscyclus schakelt de kraan en het
pomprelais uit, echter hervat (bij de aangegeven kraan op het display) zijn
beregeningscyclus wanneer het contact geopend wordt.                           
Bij een pulscontact van  1,5  seconden  tijdens een beregeningscyclus zal de
beregeningscomputer doorstappen naar de volgende kraan.                      

.

.

.
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Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Zekeringen

80mA traag bij RA6, RA12

Batterij

Type CR2032

Garantie bepalingen

Totaal reset

160mA traag bij de overige
beregeningscomputers

Zekering / batterij / totaal
reset / garantie

                                         Zekeringen                                        

De beregeningscomputer bevat één glas- en één automatische zekering.
De glaszekering is opgenomen in het netspanningscircuit. Alvorens de
zekering te vervangen overtuig u zelf ervan dat de netspanning is
uitgeschakeld. Bij  vervanging  van een  defecte zekering mogen alleen trage
zekeringen worden toegepast. (80mA voor de RA6 en RA12 type
beregeningscomputer, 160mA voor de overige beregeningscomputers).
De automatische zekering kan in het installatiemenu gedurende één
beregeningscyclus worden uitgeschakeld, dit ten behoeve van
testwerkzaamheden.  Na deze beregeningscyclus wordt de automatische
zekering weer ingeschakeld.                                                   

.

.

                                                  Batterij                                                  

De beregeningscomputer gebruikt zijn batterij bij netspanningsuitval voor
het vasthouden van alle ingestelde waarden en de klok. De batterij heeft niet
genoeg capaciteit om de kranen aan te sturen. De batterij wordt eens in de
24 uur en na het inschakelen van de netspanning getest, het resultaat van
deze test is te vinden op de laatste regel van het installatiemenu. Gebruik
alleen een lithium batterij van 3V/180mAh type CR2032. Alvorens de
batterij te plaatsen (vervangen) overtuig u zelf ervan dat de netspanning is
uitgeschakeld en lees de gebruiksaanwijzing op de verpakking van de
batterij. Denk bij het plaatsen aan de polariteit (+/-) van de batterij, deze
wordt aangegeven op de klemmenstrook tekening. Tijdsduur tussen het
verwisselen van een batterij (zonder geheugenverlies) bedraagt 30 seconden.

.

                                 Garantie bepalingen                                 

Refraco geeft u garantie op dit apparaat gedurende één jaar na aankoop.
Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricage- en of materiaalfouten
gratis 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 aansluiten op verkeerde netspanning,
overbelasting van het apparaat, enz.), 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.                               

.

.

                                 Totaal reset                                

Door tijdens het inschakelen van de netspanning de “service header” te
sluiten reset men alle instellingen;  na  de  totaal  reset dienen alle waarden
opnieuw te worden ingesteld, ook die van het installatiemenu.                   

.

.
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                                                         De meest gestelde vragen                                 .

kortsluiting
kraan: 04

Alle  kranen  worden  achtereenvolgens overgeslagen met de melding
“kortsluiting kraan: xx”: de keuze uit wissel- of gelijkstroom kranen
middels de “output voltage select” jumpers op de print
correspondeert niet met de aangesloten kranen of pomprelais of
correspondeert niet met de instelling  “stroombewaking gelijk- of
wisselstroom”  in het installatiemenu.                                                .

Na vervanging van een  defecte zekering en het weer inschakelen van
de netspanning gaat de nieuw geplaatste zekering direct weer kapot:
gebruik alleen trage zekeringen van 80mA voor de RA6 en RA12
beregeningscomputer en 160mA voor de overige beregenings-
computers.                                                                                             .

Alle kranen worden achtereenvolgens overgeslagen met de melding
“Alarm bij openen van kraan xx”: de totaal stroom I  + I  is tekraan pomp

laag  (minder dan 0,15 Ampère);  plaats één of meerdere weerstanden
van 330W / 5Watt over het pomprelais.                                               .

Regelmatig verschijnt de alarm regel “fout in nullast meetcircuit” wat
betekent dit: de beregeningscomputer bevindt zich in de nabijheid
van een ander apparaat met een sterk magnetisch veld of een kabel-
goot met een groot magnetisch strooiveld. Dit magnetisch veld is te
“zien” op de laatste regel van het installatie menu; de offset bedraagt
voor de RA6 en RA12 beregeningscomputer 0,5V±0,1V, voor de
overige beregeningscomputers bedraagt de offset 0,2V±0,1V. Door de
beregeningscomputer te verplaatsen ten opzichte van het magnetisch
veld zien we de offset waarde veranderen. In de regel houden we een
afstand van 10 cm tussen beregeningscomputer en andere apparaten
en kabelgoten om nullast alarm te voorkomen.                                   .

Wat is de betekenis van de laatste regel in het installatiemenu:
“batt:3,1V” geeft de batterijspanning aan: indien de batterijspanning
minder is dan 2,5V wordt er iedere 24 uur een waarschuwing
gegeven om de batterij te vervangen, bij een batterijspanning van
minder dan 1,0V zal er niet meer een tijdstart gegeven worden; de
batterij dient direct vervangen te worden.                                         
“temp:1” geeft de min. / max. alarm waarde van de  omgevings-
temperatuur aan: indien temp:0 wordt aangegeven betekent dit dat de
omgevingstemperatuur lager is geweest dan 0°C, bij temp:2 betekent
dit dat de omgevingstemperatuur hoger is geweest dan 50°C.            
“wd:0” is het watchdog register: bij een sterke vervuiling van het
lichtnet (netspanning) kan het computerprogramma instabiel worden;
aan de hand van de inhoud van het watchdog register kunnen we de
stabiliteit van het computerprogramma vaststellen.                            
“offset:0,5V” geeft een indicatie van magnetische strooivelden; de
offset bedraagt voor de RA6, RA12 beregeningscomputer 0,5V±0,1V,
voor de overige beregeningscomputers bedraagt de offset 0,2V±0,1V.
Door de beregeningscomputer te verplaatsen ten opzichte van het
magnetisch veld zien we de offset waarde veranderen (zie ook alarm
“fout in nullast meetcircuit”).                                                               

.

 .

.

.

alarm bij openen
van kraan 02

fout in nullast
meetcircuit

batt:3,1V      temp:1
wd:0   offset:0,5V
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                         Installatie- en aansluitgegevens                            

Vul deze bladzijden altijd in;  bij  defect  of  storing  moet  de  complete
beregeningscomputer met de installatiegegevens aan de installateur worden
afgegeven.                                                                         

.

.

Installatie- en aansluitgegevens

Z

Z

Z

Altijd invullen

Adres gegevens
installateur

Installatiemenu
gegevens

naam en adres gegevens van de installateur:

Bedrijf:

Adres:

Postcode/Plaats:

Telefoon:

Type:

Serienummer:

Datum aankoop:

AANTAL SCHAKEL-
TIJDEN: 9

AANTAL kranen in
Gebruik: 06

Doseer eenheid
minuten

Type schakelklok
periodeklok

Stroombewaking
Wisselstroom

Tekst op display
In nederlands

Tekst op display
In  NEDERLANDS

BATT:3,1V    TEMP:1
WD:0 OFFSET:0,2V

• seconden
• minuten
• liters

• ...............

• ...............

• periodeklok
• startklok

• 100 tot 625 mA
• wisselstroom
• gelijkstroom

• nederlands
• engels
• duits

• batt: ........V
• temp:… wd:...
• offset: ........V

Doseer eenheid
liters

lekkage bij

Type schakelklok

1 puls is gelijk

max: 05 puls/min.

periodeklok

aan:  01 liter

Stroombewaking

leidingbreuk bij

Wisselstroom

max: 55 puls/min.

Tekst op display

Tekst op display

In nederlands

In nederlands

Tekst op display

geen toevoer bij

In  NEDERLANDS

min: 15 puls/min

BATT:3,1V    TEMP:1
WD:0 OFFSET:0,2V

• ...............

• ...............

• ...............

• ...............

• periodeklok
• startklok

• 100 tot 625 mA
• wisselstroom
• gelijkstroom

• nederlands
• engels
• duits

• batt: ........V
• temp:… wd:...
• offset: ........V

• seconden
• minuten
• liters

liters

Men krijgt toegang tot het installatiemenu
door tijdens het inschakelen van de net-
spanning de setknop ingedrukt te houden

Start hier met het invullen van de
installatiemenu gegevens.
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RA6+, RA12+, RA24+, RA24, RA48, RA72, RAS24,
RAS48, RAS72 aansluitgegevens klemmenstrook

RA6, RA12 aansluitgegevens klemmenstrook

klemnr.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

L1

N

kraan 01

kraan 02

kraan 03

kraan 04

kraan 05

kraan 06

kraan 07

kraan 08

kraan 09

kraan 10

kraan 11

kraan 12

common

common

common

pompstart uitgang

alarm en / of kunstmest synchronisatie uitgang

externe start en / of literteller ingang

externe stop en / of doorstap ingang

230VAC (FASE)

230VAC (NUL)

bruin

blauw

omschrijving adernummer klemnr.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

PE

N

L1

kraan 01

kraan 02

kraan 03

kraan 04

kraan 05

kraan 06

kraan 07

kraan 08

kraan 09

kraan 10

kraan 11

kraan 12

kraan 13

kraan 14

kraan 15

kraan 16

kraan 17

kraan 18

kraan 19

kraan 20

kraan 21

kraan 22

kraan 23

kraan 24

common

common

common

common

pompstart uitgang

alarm en / of kunstmest synchronisatie uitgang

externe start en / of literteller ingang

externe stop en / of doorstap ingang

aarde

230VAC (NUL)

230VAC (FASE)

geel / groen

blauw

bruin

omschrijving adernummer

1   2   3   4   5   6    7   8   9  10 11 12 13 14 15 16 17 18  19                L1       N

1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 PE      N       L1

Uitgangsspanning selectie jumpers

alle  uitgangen  zijn  24 V~

alle  uitgangen  zijn  28 V~

alle  uitgangen  zijn  32 V~

alle  uitgangen  zijn  24 V=

alle  uitgangen  zijn  32 V=

alle  uitgangen  zijn  24 V= (bij een spoel-
vermogen van minder dan 10VA)
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kraankaart 2: KK24 aansluitgegevens klemmenstrook
kraan 49 tot en met 72

kraankaart 1: KK24 aansluitgegevens klemmenstrook
kraan 25 tot en met 48

klemnr.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

0V@

0V@

kraan 49

kraan 50

kraan 51

kraan 52

kraan 53

kraan 54

kraan 55

kraan 56

kraan 57

kraan 58

kraan 59

kraan 60

kraan 61

kraan 62

kraan 63

kraan 64

kraan 65

kraan 66

kraan 67

kraan 68

kraan 69

kraan 70

kraan 71

kraan 72

common

common

omschrijving adernummer klemnr.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

0V@

0V@

kraan 25

kraan 26

kraan 27

kraan 28

kraan 29

kraan 30

kraan 31

kraan 32

kraan 33

kraan 34

kraan 35

kraan 36

kraan 37

kraan 38

kraan 39

kraan 40

kraan 41

kraan 42

kraan 43

kraan 44

kraan 45

kraan 46

kraan 47

kraan 48

common

common

omschrijving adernummer

1     2     3      4     5     6     7     8      9    10    11   12

13   14   15    16   17   18    19   20    21   22   23   24

1     2     3      4     5     6     7     8      9    10    11   12

13   14   15    16   17   18    19   20    21   22   23   24

jumper instelling
kraan 49 t/m 72

jumper instelling
kraan 25 t/m 48
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Basis instellingen Refraco beregeningscomputers
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Inhoud / lees dit eerst

-32-

-32- Inhoud / lees dit eerst
-33- De tijdstart
-36- De pauzestart
-39- De externe start
-41- De handstart
-43- Instelling van de literteller
-44- Bediening van de RAS24, RAS48 en RAS72
-45- Alarmmeldingen
-46- Interactie in het installatiemenu

ZInhoud

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Gevaarlijk

Gebruiksaanwijzing lezen

Controleer netspanning
en -frequentie

Lees de specificatie

Niet plaatsen in de
nabijheid van kabels en
andere apparaten

Omgevingstemperatuur

Netspanningsuitval

Controleer regelmatig
op juiste werking

Onderbreek de netspanning tijdens werk-
zaamheden in en om de beregeningscomputer.
Onderbreek de netspanning alvorens de
beregeningscomputer te openen.

Lees eerst de gebruiksaanwijzing voordat u uw beregeningscomputer
in bedrijf stelt.                                 

Controleer  voordat u de beregeningscomputer aansluit of de netspanning en
-frequentie overeenkomen met de aanduiding op de klemmenstrook.

Vermijd overbelasting van de beregeningscomputer; lees nogmaals de
specificaties en overtuig u zelf ervan dat alle spanningen en vermogens
aan de in- en uitgangen hieraan voldoen.                 

Plaats de beregeningscomputer nooit in directe nabijheid van kabels of
kabelgoten en andere elektrische apparaten. Bedrading naar de klemmen-
strook kort houden.                              

Stel de beregeningscomputer niet bloot aan extreem hoge of lage
temperaturen, plaats de beregeningscomputer niet in direct zonlicht.

Bij een netspanningsuitval of een urgent alarm, zal de beregeningscyclus
direct onderbroken worden. Na het opheffen van de storing, zal de
beregeningscomputer zijn beregeningscyclus hervatten. Een eventuele
aangesloten kunstmestklok zal daardoor bij dezelfde kraan nogmaals gestart
worden; neem voorzorgsmaatregelen indien dit niet gewenst is.

Controleer regelmatig de gehele beregeningsinstallatie en de
beregeningscomputer op zijn juiste werking.                 

.

.

.

.
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Installatiemenu

AANTAL SCHAKEL-

AANTAL kranen in

Doseer eenheid

Type schakelklok

Stroombewaking

Tekst op display

TIJDEN: 9

Gebruik: 24

Seconden

Periodeklok

Wisselstroom

In nederlands

Draaiknop
linksom

Draaiknop
rechtsom

                                         De tijdstart                                        

Met de Refraco regenautomaten heeft u de keuze uit 4 startmogelijkheden:

                             Tijdstart (maximaal 9 starttijden)                                        
                             Pauzestart (cyclische start)                                                  
                             Externe start (contactstart)                                                  
                             Handstart (één kraan of alle kranen)                                  

De tijdstart activeert een beregeningscyclus op een ingesteld tijdstip met de
mogelijkheid de kraantijden procentueel aan te passen. Hiermee kunt u
overdag langer beregenen dan bijvoorbeeld ‘s morgens en ‘s avonds.
We kunnen tevens de externe start ingang aansluiten op bijvoorbeeld een
vochtsensor of schakelaar om hiermee een tijdstart te negeren.

                                Het instellen van een tijdstart                          

Netspanning van de beregeningscomputer uitschakelen (wacht 5 sec.)

Men krijgt toegang tot het installatiemenu door tijdens het inschakelen
van de netspanning de setknop ingedrukt te houden. (Het  installatiemenu
wordt automatisch geblokkeerd door gedurende drie minuten de
draai- / drukknop niet te hanteren).                                                               

.

.

.

.

.

.

.

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Netspanning uit

Van periodeklok naar
startklok

Instellen aantal
schakeltijden

Instellen aantal
gebruikte kranen

Keuze van doseer
eenheid

Setknop indrukken
en netspanning
inschakelen

Druk 1x de setknop in; het getal  9 knippert, vervolgens
de draaiknop linksom draaien naar b.v. 6 en de setknop
nogmaals indrukken.

Druk   1x   de   setknop   in;    het   getal   24   knippert,
vervolgens de draaiknop linksom draaien naar b.v. 4 en
de setknop nogmaals indrukken.

Druk 1x op de setknop; periodeklok wordt een startklok.

Druk 2x op de setknop; de tekst op het display is nu in
het Nederlands.

Druk  1x  op  de  setknop;  seconden  worden  minuten.

Z

Z

Verlaten van het
installatiemenu

Taalkeuze op het
display

Schakel de netspanning uit, wacht 5 seconden alvorens
de netspanning weer in te schakelen.

De tijdstart

Text on display
In englisch
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weekprogramma
over 05 dagen

Kraan 01

Kraan 04

Schakeltijd 1

Schakeltijd 2

Schakeltijd 6

Interval

Schakelklok op

Kraan 04

Schakelklok op

DAG:    woensdag

Schakeltijd 6

010 minuten

012 minuten

Buiten bedrijf

100% om 10:00

050% om 18:00

Buiten bedrijf

Zondag        aan

004 minuten

Maandag      uit

TIJD:      15:06:39

020% om 18:00

Draaiknop
linksom

Draaiknop
rechtsom

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Schakeltijd 1 t/m 6
050% om 08:00
100% om 10:00
150% om 12:00
100% om 14:00
080% om 16:00
050% om 18:00

Beregeningstijden van
kraan 1; 20 minuten
Kraan 2; 10 minuten
kraan 3; 30 minuten
kraan 4; buiten bedrijf

Buiten bedrijf

Netspanning
inschakelen

De schakelklok op
Maandag AAN en
Dinsdag tot en
met Zondag UIT

De klok gelijk zetten

LET OP !!!!!

Na  het  inschakelen  van  de  netspanning verschijnt de
statusregel op het display met de melding dat er over 05
dagen  een   beregeningscyclus   wordt   gestart  (andere
tekst op het display is mogelijk).

Druk 1x de setknop in; “BUITEN BEDRIJF” knippert,
vervolgens de draaiknop rechtsom draaien  naar b.v.
een procentuele aanpassing van 50%, de setknop
nogmaals indrukken, de 00:00 knippert,  stel  deze in op
bijvoorbeeld 08:00, de setknop nogmaals indrukken.

De schakelklok is “om de andere dag” tot en met “om de
15 dagen” actief (aan).

Druk 1x de setknop in; het getal 10 knippert, vervolgens
de draaiknop rechtsom draaien naar bijvoorbeeld  20 en
de setknop nogmaals indrukken.

Druk 1x de setknop in; het getal 12 knippert, vervolgens
de draaiknop linksom draaien naar BUITEN BEDRIJF en
vervolgens de setknop nogmaals indrukken.

Druk 1x op de setknop;  op  Maandag  is de schakelklok
actief (aan).

Druk 1x op de setknop;  op  Zondag  is  de  schakelklok
niet actief (uit).

Klok;  de  dag  van de week, uren, minuten en seconden
worden weergegeven op het display.

Indien de schakelaar gesloten is zal op elke Maandag
18:00 uur een beregeningscyclus worden gestart. De
kraantijd bedraagt 20% van de ingestelde waarde; voor
kraan 1 tot en met 3 dus resp. 4, 2 en 6 minuten.
Voor kraan 4  (20% van 4 minuten = 0,8) is de uitkomst
kleiner dan één en wordt dus overgeslagen.

Let  op  bij  het  procentueel aanpassen van beregeningstijden

Indien na een procentuele berekening de uitkomst van de beregeningstijd
kleiner is dan één, wordt de desbetreffende kraan overgeslagen.

Met een procentuele aanpassing kunnen eenvoudig alle
kraantijden worden verlengd of verkort. Dit houdt in dat
de beregeningstijd van kraan 1 t/m 3 bij een procentuele
aanpassing van 50% halveert en bij 200% verdubbelt.

De tijdstart
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Beregenings-
cyclus kraan

1 t/m 4 en
pompstart

Schakelaar Gesloten (aan) Gesloten (aan)

Schema van een RA24+ beregeningscomputer met startklok en een schakelaar.
Schakelaar aan; op het ingestelde tijdstip wordt er een beregeningscyclus gestart.
Schakelaar uit; op het ingestelde tijdstip wordt er geen beregeningscyclus gestart.
In plaats van een schakelaar een doorverbinding; zelfde als bij schakelaar “aan”.

Schakeltijd
1 t/m 6

08:00
050%

10:00
100%

12:00
150%

14:00
100%

16:00
080%

18:00
050%

1    3   1   2     3   1   2     3   1       2        3 1    3

15 min./div.

De tijdstart

Kraan 1 t/m 4
Aan

Uit

230VACSchakelaar

NPE L1

Indien de schakelaar gesloten is zal er op elke Maandag beregend worden. De
kraantijden worden procentueel aangepast  en  kraan 4  is buiten bedrijf gesteld.
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Installatiemenu

AANTAL SCHAKEL-

AANTAL kranen in

Doseer eenheid

Type schakelklok

Stroombewaking

Tekst op display

TIJDEN: 9

Gebruik: 24

Seconden

startklok

Wisselstroom

In nederlands

Draaiknop
linksom

Draaiknop
rechtsom

                                       De pauzestart                                      

Met de Refraco regenautomaten heeft u de keuze uit 4 startmogelijkheden:

                             Tijdstart (maximaal 9 starttijden)                                        
                             Pauzestart (cyclische start)                                                  
                             Externe start (contactstart)                                                  
                             Handstart (één kraan of alle kranen)                                  

De pauzestart activeert een beregeningscyclus met regelmatige tussen-
pozen. Wanneer er veel schakeltijden gewenst zijn, gebruikt men de pauze-
start in plaats van een tijdstart. We kunnen tevens de externe start ingang
aansluiten op bijvoorbeeld een vochtsensor of schakelaar om hiermee een
pauzestart te negeren.                                                                                     

                           Het instellen van een pauzestart                      

Netspanning van de beregeningscomputer uitschakelen (wacht 5 sec.)

Men krijgt toegang tot het installatiemenu door tijdens het inschakelen van
de netspanning de setknop ingedrukt te houden. (Het installatiemenu
wordt automatisch geblokkeerd door gedurende drie minuten de
draai- / drukknop niet te hanteren).                                                             

.

.

.

.

.

.

.

.

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Netspanning uit

Van startklok naar
periodeklok

Instellen aantal
schakeltijden

Instellen aantal
gebruikte kranen

Keuze van doseer
eenheid

Setknop indrukken
en netspanning
inschakelen

Druk 1x de setknop in; het getal  9 knippert, vervolgens
de draaiknop linksom draaien naar b.v. 1 en de setknop
nogmaals indrukken.

Druk   1x   de   setknop   in;    het   getal   24   knippert,
vervolgens de draaiknop linksom draaien naar b.v. 4 en
de setknop nogmaals indrukken.

Druk 1x op de setknop; startklok wordt een periodeklok.

Voor de detectie van kortsluiting of kabelbreuk heeft de
installateur de keuze uit  wissel- of gelijkstroomkranen.

Druk  2x  op de setknop; de tekst op het display is nu in
het Nederlands.

Druk  1x  op  de  setknop;  seconden  worden  minuten.

Z

Z

Z

Verlaten van het
installatiemenu

Taalkeuze op het
display

Wissel- of gelijk-
stroomkranen

Schakel de netspanning uit, wacht 5 seconden alvorens
de netspanning weer in te schakelen.

De pauzestart

Text on display
In englisch
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extrn/week/pauze
pauze 15 min.

Kraan 01

Kraan 02

kraan 04

externe mode

Schakeltijd 1

Interval

Schakelklok op

Kraan 04

Schakelklok op

DAG:    woensdag

externe mode

010 minuten

012 minuten

buiten bedrijf

100%

08:00 tot 20:00

Buiten bedrijf

Zondag        uit

004 minuten

Maandag      aan

TIJD:      15:06:39

020%

Draaiknop
linksom

Draaiknop
rechtsom

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Invoeren van
schakeltijd 1

Beregeningstijden van
kraan 1; 6 minuten
Kraan 2; buiten bedrijf
kraan 3; 10 minuten
kraan 4; 10 minuten

Pauzeklok instellen

Procentuele
aanpassing

Netspanning
inschakelen

De schakelklok op
Maandag tot en
met Vrijdag UIT.
Z a t e rd a g  e n
Zondag AAN.

De klok gelijk zetten

LET OP !!!!!

Na  het  inschakelen  van  de  netspanning verschijnt de
statusregel op het display met de melding dat er over 15
minuten een beregeningscyclus  wordt   gestart  (andere
tekst op het display is mogelijk).

Druk  1x  de  setknop  in;  “BUITEN BEDRIJF”  knippert,
vervolgens   de    draaiknop    rechtsom    draaien    naar
bijvoorbeeld 10 en de setknop nogmaals indrukken.  

Druk  1x  op  de   setknop;  draaiknop  meerdere  malen
LINKSOM draaien naar b.v. een pauzetijd van 30 min.

Druk 1x de setknop in; het getal 10 knippert, vervolgens
de draaiknop linksom  draaien  naar  bijvoorbeeld  6  en
de setknop nogmaals indrukken.

Druk 1x de setknop in; het getal 12 knippert, vervolgens
de  draaiknop linksom draaien naar  “BUITEN BEDRIJF”
en vervolgens de setknop nogmaals indrukken.

Druk 1x op de setknop;  op  Maandag  is de schakelklok
niet actief (uit).

Druk  1x  de  setknop  in,  het  getal 00:00 knippert, ver-
volgens de draaiknop  rechtsom draaien naar b.v.  07:00,

ede setknop nogmaals indrukken.  De 2  07:00  knippert,
stel deze in op b.v. 18:00, nogmaals setknop indrukken.

Druk 1x op de setknop;  op  Zondag  is  de  schakelklok
actief (aan).

Klok;  de  dag  van de week, uren, minuten en seconden
worden weergegeven op het display.

Indien de schakelaar gesloten is zal op elke Zaterdag en
Zondag meerdere beregeningscyclussen gestart worden.
De kraantijd bedraagt 20% van de ingestelde waarde;
voor kraan 1 tot en met 3 dus resp. 1, 0 en 2 minuten.
Voor kraan 4  (20% van 4 minuten = 0,8) is de uitkomst
kleiner dan één en wordt dus overgeslagen.

Let op bij het procentueel aanpassen van beregeningstijden

Indien na een  procentuele  berekening  de uitkomst van de beregeningstijd
kleiner is dan één, wordt de desbetreffende kraan overgeslagen.

Met een procentuele aanpassing kunnen eenvoudig alle
kraantijden worden verlengd of verkort. Dit houdt in dat
de beregeningstijd van kraan 1 t/m 4 bij een procentuele
aanpassing van 50% halveert en bij 200% verdubbelt.

De pauzestart
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Schema van een RA24+ beregeningscomputer met pauzeklok en schakelaar.

De pauzestart

Kraan 1 t/m 4
Aan

Uit

230VACSchakelaar

NPE L1

Indien  de  schakelaar  gesloten  is  zal  er  op  elke Zaterdag en Zondag beregend
worden, kraan 2 is buiten bedrijf gesteld.

Periodetijd van 11,0uur

Gesloten (aan) Gesloten (aan)Gesloten (aan)

Beregenings-
cyclus kraan

1 t/m 4 en
pompstart

Pauzeklok om
de 30 minuten

Schakeltijd 1

Schakelaar

07:00                                                                                      tot                                                                                        18:00

15 min./div.

1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 41 3 4 1 3 41 3 4 1 3 4
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Installatiemenu

AANTAL SCHAKEL-

AANTAL kranen in

Doseer eenheid

Type schakelklok

Stroombewaking

Tekst op display

TIJDEN: 9

Gebruik: 6

Seconden

startklok

Wisselstroom

In nederlands

Draaiknop
linksom

Draaiknop
rechtsom

                                     De externe start                                    

Met de Refraco regenautomaten heeft u de keuze uit 4 startmogelijkheden:

                             Tijdstart (maximaal 9 starttijden)                                       
                             Pauzestart (cyclische start)                                                  
                             Externe start (contactstart)                                                  
                             Handstart (één kraan of alle kranen)                                  

De externe start ingang kan in combinatie met de startklok of met de
periodeklok zoals we in de voorgaande hoofdstukken hebben gezien. Voor
een tijdsonafhankelijke beregening (nachtvorstbestrijding) stellen we in het
installatiemenu het aantal schakeltijden in op “geen”; de externe start
ingang activeert een beregeningscyclus op een gesloten contact.

                   Het instellen van de externe start ingang              

Netspanning van de beregeningscomputer uitschakelen (wacht 5 sec.)

Men krijgt toegang tot het installatiemenu door tijdens het inschakelen van
de netspanning de setknop ingedrukt te houden. (Het installatiemenu
wordt automatisch geblokkeerd door gedurende drie minuten de
draai- / drukknop niet te hanteren).                                                              

.

.

.

.

.

.

.

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Netspanning uit

Van startklok naar
periodeklok

Instellen aantal
schakeltijden

Instellen aantal
gebruikte kranen

Keuze van doseer
eenheid

Setknop indrukken
en netspanning
inschakelen

Druk 1x de setknop in; het getal  9 knippert, vervolgens
de draaiknop linksom draaien naar b.v.  “GEEN”  en  de
setknop nogmaals indrukken.

Druk   1x   de   setknop   in;    het   getal   6     knippert,
vervolgens de draaiknop linksom draaien naar b.v. 4 en
de setknop nogmaals indrukken.

Druk 1x op de setknop; startklok wordt een periodeklok.

Voor de detectie van kortsluiting of kabelbreuk heeft de
installateur de keuze uit  wissel- of gelijkstroomkranen.

Druk  2x  op de setknop; de tekst op het display is nu in
het Nederlands.

Druk  1x  op  de  setknop;  seconden  worden  minuten.

Z

Z

Z

Verlaten van het
installatiemenu

Taalkeuze op het
display

Wissel- of gelijk-
stroomkranen

Schakel de netspanning uit, wacht 5 seconden alvorens
de netspanning weer in te schakelen.

De externe start

Text on display
In englisch
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Gesloten GeslotenGesloten

Beregenings-
cyclus kraan

1 t/m 4 en
pompstart

Pompstart

Externe
start ingang

15 min./div.

1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4
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externe start

Kraan 01

Kraan 02

kraan 03

kraan 04

externe mode

Kraan 04

externe mode

010 minuten

012 minuten

005 minuten

010 minuten

100%

004 minuten

020%

Draaiknop
linksom

Draaiknop
rechtsom

Z

Z

Z

Z

Beregeningstijden van
kraan 1; 6 minuten
Kraan 2; 10 minuten
kraan 3;buiten bedrijf
kraan 4; 10 minuten

Procentuele
aanpassing

Netspanning
inschakelen

LET OP !!!!!

Na  het  inschakelen  van  de  netspanning verschijnt de
statusregel op het display; de beregeningscomputer
wacht op een extern start contact (andere tekst op het
display is mogelijk).                                                       .

Druk 1x de setknop in;  het getal  5 knippert, vervolgens
de draaiknop linksom draaien naar “BUITEN BEDRIJF”
en de setknop nogmaals indrukken.                     .

Druk  1x  de  setknop  in,  “BUITEN BEDRIJF” knippert,
vervolgens de draaiknop rechtsom draaien naar
bijvoorbeeld 10 en de setknop nogmaals indrukken.

Druk 1x de setknop in; het getal 10 knippert, vervolgens
de draaiknop linksom  draaien  naar  bijvoorbeeld  6  en
de setknop nogmaals indrukken.

Druk 1x de setknop in; het getal 12 knippert, vervolgens
de draaiknop linksom draaien naar bijvoorbeeld 10 en
de setknop nogmaals indrukken.                .

Zolang de externe start ingang gesloten is zal op elke
dag continu een beregeningscyclus gaande zijn.
De kraantijd bedraagt 20% van de ingestelde waarde;
voor kraan 1 tot en met 3 dus resp. 1, 2 en 0 minuten.
Voor kraan 4  (20% van 4 minuten = 0,8) is de uitkomst
kleiner dan één en wordt dus overgeslagen.                   .

Let op bij het procentueel aanpassen van beregeningstijden

Indien na een  procentuele  berekening de  uitkomst van de beregeningstijd
kleiner is dan één, wordt de desbetreffende kraan overgeslagen.

Met een procentuele aanpassing kunnen eenvoudig alle
kraantijden worden verlengd of verkort. Dit houdt in dat
de beregeningstijd van kraan 1 t/m 4 bij een procentuele
aanpassing van 50% halveert en bij 200% verdubbelt.

De externe start

Zolang de externe start ingang gesloten is zal op elke dag continu een beregenings-
cyclus gaande zijn.
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                                         De handstart                                        

Met de Refraco regenautomaten  heeft u de keuze uit 4 startmogelijkheden:

                             Tijdstart (maximaal 9 starttijden)                                       
                             Pauzestart (cyclische start)                                                 
                             Externe start (contactstart)                                                 
                             Handstart (één kraan of alle kranen)                                 

Het geven van een handstart is voor alle type beregeningscomputers gelijk
en onafhankelijk van welke instelling dan ook. Een handstart is niet te
geven aan een kraan welke buiten bedrijf is gesteld. Men kan een handstart
geven voor elke kraan apart of voor alle kranen met de mogelijkheid
beregeningstijden procentueel aan te passen van 10 tot 200%.

                              Het geven van een handstart                        

Vanuit de statusregel in het gebruikersmenu kunt u een handstart geven
door de setknop éénmaal in te drukken: “handstart alle kranen 100%” ver-
schijnt op het display. Het woord “alle” knippert waarmee u de keuze heeft
om een handstart te geven voor alle kranen of voor één kraan. Met behulp
van de draaiknop kunt u de gewenste kraan selecteren waarna u nogmaals
de setknop indrukt. Afhankelijk van de keuze die u eerder heeft gemaakt
verschijnt het volgende op het display: “handstart alle kranen 100%” of
“handstart alleen kraan xx 100%” waarbij het getal “100%” knippert. Met
behulp van de draaiknop kunt u de kraantijden procentueel aanpassen.
Door nogmaals de setknop in te drukken wordt een handstart beregenings-
cyclus gestart. Het display vermeld nu de actuele status van beregening;
“handstart 150% krn: 04  0015 min” (de waarden zijn afhankelijk van
eerder gemaakte instellingen). Wanneer u op dit moment de setknop
indrukt zal de beregeningscyclus worden beëindigd.                                 

.

.

.

.

.

.

.

Z

Z

“ALLE” knippert

“100%” knippert

De handstart

weekprogramma
over 05 dagen

Kraan 01
010 minuten

Draaiknop
linksom

Draaiknop
rechtsom

ZStatusregelDe statusregel verschijnt op display door de draaiknop
geheel linksom te draaien totdat de tekst niet meer
veranderd. De statusregel verschijnt ook na het
inschakelen van de netspanning of automatisch na drie
minuten bij geen gebruik van de draai- / drukknop;
van hieruit kan een handstart worden gegeven.

Z

Z

Procentueel aanpassen

LET OP !!!!!

Let op bij het procentueel aanpassen van beregeningstijden

Met een procentuele aanpassing kunnen eenvoudig alle kraantijden
worden verlengd of verkort. Dit houdt in dat de beregeningstijd bij een
procentuele aanpassing van  50% halveert en bij  200% verdubbelt.  Indien
na een  procentuele  berekening  de  uitkomst van de beregeningstijd
kleiner is dan één, wordt de desbetreffende kraan overgeslagen.

handstart alleen
kraan 02  020%

Indien kraan 2 op 4 min. is ingesteld; deze kraan zal
bij een  handstart  met een procentuele aanpassing van
20% worden overgeslagen (20% van 4 min. = 0,8).
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De handstart (displaydiagram)

weekprogramma
over 05 dagen

Kraan 01

Kraan 02

kraan 03

kraan 04

kraan 05

schakeltijd 1

Schakeltijd 2

010 minuten

012 minuten

Buiten bedrijf

015 minuten

005 minuten

050% om 18:00

buiten bedrijf

Draaiknop
linksom

Draaiknop
rechtsom

handstart alle
kranen   100%

handstart alleen

handstart alleen

handstart alleen

handstart alleen

kraan 01   100%

kraan 02   100%

kraan 04   100%

kraan 05   100%

Draaiknop
linksom

Draaiknop
rechtsom

handstart alle

handstart alle

kranen   010%

kranen   090%

handstart alle
kranen   100%

handstart alle

handstart alle

kranen   110%

kranen   200%

Draaiknop
linksom

Draaiknop
rechtsom

handstart alleen

handstart alleen

kraan 05   010%

kraan 05   090%

handstart alleen
kraan 05   100%

handstart alleen

handstart alleen

kraan 05   110%

kraan 05   200%

Draaiknop
linksom

Draaiknop
rechtsom

handstart 100%
krn: 01  0010 min

Kraan 01
010 minuten

Draaiknop
linksom

Draaiknop
rechtsom

handstart 100%
krn: 05  0005 min

Kraan 01
010 minuten

Draaiknop
linksom

Draaiknop
rechtsom

weekprogramma
over 05 dagen

Kraan 01
010 minuten

Draaiknop
linksom

Draaiknop
rechtsom

weekprogramma
over 05 dagen

Kraan 01
010 minuten

Draaiknop
linksom

Draaiknop
rechtsom

set set set set

set

set

set

hand

hand

stop

stop

A

A

A

AA

B

B

B

BB

statusregel en
het gebruikers

menu

keuze uit alle
kranen of één

kraan

procentuele
aanpassing
van de tijd

handstart van een
beregeningscyclus

handstop van een
beregeningscyclus

Þ Þ Þ Þ Þ
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                Instelling van de literteller (flowmeter)               

Voor het gebruik van een  flowmeter  (literteller)  dient het  installatiemenu
ingesteld te worden. We kiezen bij doseereenheid voor liters; hiermee
wordt het installatiemenu verlengd met vier regels ten behoeve van
flowmetergegevens en -bewaking.                                                       

.

.

Instelling van de literteller

Installatiemenu

AANTAL SCHAKEL-

AANTAL kranen in

Doseer eenheid

1 puls is gelijk

leidingbreuk bij

Tekst op display

TIJDEN: 9

Gebruik: 6

liters

aan:  01  liter

max: 55 puls/min.

In nederlands

Draaiknop
linksom

Draaiknop
rechtsom

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Toegang tot het
installatiemenu

Doseereenheid
in liters

Flowmeter
gegevens

Detectie van
Leidingbreuk

Geen water
toevoer

Startklok of
periodeklok

Detectie van
lekkage

Men krijgt toegang tot het  installatiemenu door tijdens
het inschakelen van de netspanning de setknop
ingedrukt te houden.                                                   .

Afhankelijk van toegepaste flowmeter; bij voorkeur één
met een reed contact uitgang, maximaal 60 pulsen per
minuut. Instelling; 1 puls is gelijk aan: 01 - 50 liter.

Detectie van een gebroken leiding of “hangende”kraan
bij het overschrijden van de ingevoerde waarde. Instel-
ling; leidingbreuk bij max: buitenbedrijf - 99 puls/min.

Detectie van watertoevoer en het openen van kranen
bij het niet bereiken van de ingevoerde waarde. Instel-
ling; geen toevoer bij min: buiten bedrijf - 99 puls/min.

Bij keuze voor een periodeklok wordt de volgende
menuregel (lekkage detectie) overgeslagen.                   .

Druk 1x op de setknop; seconden worden minuten,
druk nogmaals op de  setknop;  minuten worden liters.

geen toevoer bij
min: 15 puls/min.

type schakelklok

lekkage bij

stroombewaking

tekst op display

Tekst op display

startklok

max: 05 puls/min.

wisselstroom

in nederlands

In nederlands

Detectie van lekkage na een  beregeningscyclus  bij het
overschrijden (gedurende 10 min. achtereen) van de
ingevoerde waarde. Instelling; lekkage bij max:
buiten bedrijf - 99 puls/min.                                          .

batt: 3,1v    temp:1
wd:0  offset:0,2v
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BEREGENINGSCOMPUTERS

REFRACO IRRCO3  /  IRRCO6Bediening van de RAS24,
RAS48 en RAS72

Z

Z

Z

Z

Schakelaars

Kraantijd instellen

Meerdere gelijke kraan-
tijden instellen

RAS48 beregenings-
computer

               Bediening van de RAS24, RAS48 en RAS72             

Bij de beregeningscomputers met schakelaars (RAS24, RAS48 en RAS72) is
het installatiemenu identiek aan die van de overige beregeningscomputers.
Het gebruikersmenu wijkt enigszins af; met behulp van de draaiknop is het
niet mogelijk om de kraantijden te doorlopen en eventueel te wijzigen. Om
kraantijden te controleren en  eventueel aan te passen gaat men als volgt
tewerk:                                                                                                         

Op deze manier kunnen alle kraantijden verschillend worden ingesteld. Om
meerdere gelijke kraantijden in te stellen gaat men als het volgende
voorbeeld tewerk:                                                                                         

Kraan 3 tot en met kraan 9 bevatten allen dezelfde tijd van 12 minuten.
Na het instellen van de beregeningstijden; wachten totdat het display zich
wijzigt (±4 seconden) alvorens er een handstart gegeven kan worden. 

.

.

.

De gewenste schakelaar van stand “uit” naar stand “aan” 
(omhoog); de kraantijd verschijnt op het display en met behulp 
van de draaiknop is deze tijd eventueel aan te passen.

Schakelaar 3 tot en met 9: “uit” (omlaag)
Schakelaar 3: “aan” (omhoog) en draai naar de 12 minuten
De setknop indrukken en deze ingedrukt houden
Schakelaars 4 tot en met 9: achtereenvolgens “aan” (omhoog)
De Setknop loslaten

-            SET           +

REFRACO

Regenautomaat
RA(S)24/72

01       02      03       04       05      06       07       08      09       10      11       12

13       14      15       16       17      18       19      20       21       22      23       24

25       26      27       28       29      30       31       32      33       34       35      36

37       38      39       40       41      42       43       44      45       46      47       48

49       50      51       52       53      54       55      56       57       58      59       60

61       62      63       64       65      66       67      68       69       70      71       72

kraan 46
012 minuten
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REFRACO IRRCO3  /  IRRCO6

                    Alarmmeldingen op het tekstdisplay                  

De alarm en / of kunstmest synchronisatie uitgang is tijdens een alarm
situatie  continu  onderbroken.  Gebruik  de  setknop  voor het opheffen van
een alarm.                                                                                                

.

.

ZAlarmmeldingen

kortsluiting

alarm bij openen

externe stop

fout in nullast

vervang batterij

Tekst op display

kraan: 04

van kraan 02

bij kraan 08

meetcircuit

type: cr2032

In nederlands

Kortsluiting in de kabel naar de aangegeven kraan: Geeft alarm indien
de totaal stroom I  + I  meer is dan 0,563 Ampère voor de RA6 enkraan pomp

RA12, 1,0 Ampère voor de overige beregeningscomputers.

Een externe doorstappuls is er gegeven of er is een onderbreking in de
kabel naar de kraan: Geeft alarm indien de stroom I + I minderkraan pomp 

is dan 0,15 Ampère; indien de totaal stroom minder is, plaatst men
één of meerdere weerstanden van 330W/5Watt over het pomprelais.

De beregeningscomputer bevindt zich in de nabijheid van een ander
apparaat met een sterk magnetisch veld of kabelgoot met een groot
magnetisch strooiveld; houd  minimaal  10  cm  afstand
tussen de beregeningscomputer en andere apparaten (en  kabelgoten).

Verkeerd geplaatste (+/-), niet geplaatste of volledig uitgeputte batterij.

Batterijspanning is  minder dan  2,5 Volt  en dient direct vervangen te
worden.                                                                                        .

Pauze tijdens een beregeningscyclus;  schakelt de kraan en het pomp-
relais uit. Hervat bij de aangegeven kraan zijn beregeningscyclus
wanneer het contact geopend is.                                                    .

Alleen bij doseereenheid in liters:  Mogelijk is er een leiding gebroken
of er blijft een kraan “hangen”. Er worden meer flowmeter pulsen per
minuut gemeten dan de maximale instelde waarde uit het
installatiemenu.                                                                        .

plaats batterij
(denk aan +/-)

flowmeter:
leidingbreuk

flowmeter:

flowmeter:

netspanning

Tekst op display

geen toevoer

lekkage

lager dan 200VAC

In nederlands

Alleen  bij  doseereenheid in liters:  De  beregeningscyclus  is  gestopt
maar er worden toch flowmeter pulsen gemeten. Er worden
gedurende 10 minuten achtereen meer flowmeter pulsen gemeten
dan de maximale ingestelde waarde uit het installatiemenu.

De  omgevingstemperatuur  van  de  beregeningscomputer  is  te hoog
of te laag (hoger dan 45°C of lager dan 0°C); plaats de beregenings-
computer niet in direct zonlicht.                                                   .

De aangeboden netspanning is minder dan 200VAC.

Allen bij doseereenheid in liters:  Mogelijk  is er geen watertoevoer of
een kraan wordt niet geopend. Er worden minder flowmeter pulsen
per minuut gemeten dan de minimale ingestelde waarde uit het
installatiemenu.                                                                          .

Er is een geheugenfout geconstateerd; alle waarden dienen opnieuw
te worden ingesteld, ook die van het installatiemenu. Plaats de
beregeningscomputer  nooit in directe nabijheid van kabels en andere
elektrische apparaten.                                                                     .

Geen tekst op display; controleer of de netspanning aanwezig is.
Indien de netspanning aanwezig controleer  dan  de  zekering;  Let op
bij vervanging van de zekering: 80mA traag voor de RA6 en RA12,
160mA traag voor de overige beregeningscomputers.                         .

alarm omgevings
temperatuur

geheugen fout !!
opnieuw install.

Alarmmeldingen
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REFRACO IRRCO3  /  IRRCO6
Interactie in het installatiemenu

ZGevolgen

                    Interactie in het installatiemenu                    

Onderstaande tabel geeft u een overzicht wat de gevolgen zijn bij
veranderingen in het installatiemenu met betrekking tot de startklok,
periodeklok, doseereenheid, aantal schakeltijden  en  de externe start en / of
literteller ingang.                                                                                             

.

.

ZWisselwerking tussen:
startklok
periodeklok
doseereenheid
aantal schakeltijden
externe start en / of
literteller ingang

aantal schakel-
tijden: geen

type schakelklok
startklok

type schakelklok
periodeklok

aantal schakel-
tijden: geen

aantal schakel-
tijden:  1

aantal schakel-
tijden:  1

doseer eenheid
seconden

doseer eenheid
seconden

doseer eenheid
liters

doseer eenheid
liters

Externe start ingang zonder
mogelijkheid de beregen-
ingstijden procentueel aan
te passen. Start indien de
externe ingang gesloten
is.                                      .

INSTALLATIEMENU

of minuten

of minuten

1 tot 9

1 tot 9

Geen externe start ingang,
geen mogelijkheid de be-
regeningstijden  procentueel
aan te passen.                   .

Gecombineerde externe
start, flowmeter ingang,
m e t  d e  m o g e l i j k h e i d
het ingestelde aantal liters
variërend van 10% tot 200%
aan te passen. Start een
beregeningscyclus indien
h e t  e x t e r n e  c o n ta c t
gesloten is.                      .

Gecombineerde externe
start, flowmeter ingang,
m e t  d e  m o g e l i j k h e i d
het ingestelde aantal liters
variërend van 10% tot 200%
aan te passen. Start een
b e r e g e n i n g s c y c l u s
wanneer binnen één van
de per iodet i jden het
externe contact gesloten
i s  e n  ( i n d i e n  v a n
toepassing) de pauzetijd
bereikt is.                          .

Start een beregenings-
cyclus op het ingevoerde
tijdstip, met de mogelijk-
heid op dit tijdstip beregen-
ingstijden variërend van
10% tot 200% aan te
passen.   De externe ingang
dient op dit tijdstip gesloten
te zijn; een geopend contact
negeert de tijdstart.           .

Start een beregenings-
cyclus op het ingevoerde
tijdstip, met de mogelijk-
heid op dit tijdstip de
ingestelde aantal liters
variërend van 10% tot 200%
aan te passen.  Geen
externe start mogelijkheden.

Externe start ingang met de
mogelijkheid de beregen-
ingstijden variërend van
10% tot 200% aan te
passen. Start een beregen-
ingscyclus indien de
externe ingang gesloten
is.                                      .

Externe start ingang met de
mogelijkheid de beregen-
ingstijden variërend van
10% tot 200% aan te
passen. Start een beregen-
i n g s c y c l u s  w a n n e e r
b i n n e n  é é n  v a n  d e
periodetijden de externe
ingang gesloten is en
(indien van toepassing) de
pauzetijd bereikt is.
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REFRACO IRRCO3  /  IRRCO6Mogelijkheden en applicaties met
Refraco beregeningscomputers

Mogelijkheden en applicaties met de Refraco beregeningscomputers
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BEREGENINGSCOMPUTERS

REFRACO IRRCO3  /  IRRCO6
Inhoud / lees dit eerst

-47- Inhoud / lees dit eerst
-48- Tensiometer en de externe start ingang
-52- Startmogelijkheden (de tijdstart)
-55- Bij elke kraan een tensiometer
-59- Meer dan 9 schakeltijden

ZInhoud

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Gevaarlijk

Gebruiksaanwijzing lezen

Controleer netspanning
en -frequentie

Lees de specificatie

Niet plaatsen in de
nabijheid van kabels en
andere apparaten

Omgevingstemperatuur

Netspanningsuitval

Controleer regelmatig
op juiste werking

Onderbreek de netspanning tijdens werk-
zaamheden in en om de beregeningscomputer.
Onderbreek de netspanning alvorens de
beregeningscomputer te openen.

Lees eerst de gebruiksaanwijzing voordat u uw beregeningscomputer
in bedrijf stelt.                                 

Controleer  voordat u de beregeningscomputer aansluit of de netspanning en
-frequentie overeenkomen met de aanduiding op de klemmenstrook.

Vermijd overbelasting van de beregeningscomputer; lees nogmaals de
specificaties en overtuig u zelf ervan dat alle spanningen en vermogens
aan de in- en uitgangen hieraan voldoen.                 

Plaats de beregeningscomputer nooit in directe nabijheid van kabels of
kabelgoten en andere elektrische apparaten. Bedrading naar de klemmen-
strook kort houden.                              

Stel de beregeningscomputer niet bloot aan extreem hoge of lage
temperaturen, plaats de beregeningscomputer niet in direct zonlicht.

Bij een netspanningsuitval of een urgent alarm, zal de beregeningscyclus
direct onderbroken worden. Na het opheffen van de storing, zal de
beregeningscomputer zijn beregeningscyclus hervatten. Een eventuele
aangesloten kunstmestklok zal daardoor bij dezelfde kraan nogmaals gestart
worden; neem voorzorgsmaatregelen indien dit niet gewenst is.

Controleer regelmatig de gehele beregeningsinstallatie en de
beregeningscomputer op zijn juiste werking.                 

.

.

.

.

LEES DIT EERST

Inhoud
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REFRACO IRRCO3  /  IRRCO6

Installatiemenu

AANTAL SCHAKEL-

AANTAL kranen in

Doseer eenheid

Type schakelklok

Stroombewaking

Tekst op display

TIJDEN: 9

Gebruik: 06

Seconden

Startklok

100 tot 625 mA

In nederlands

Draaiknop
linksom

Draaiknop
rechtsom

       Tensiometer en de externe start ingang.          .

Met behulp van een tensiometer (grondvochtigheid meter) en de externe
start ingang van de Refraco regenautomaat is het mogelijk uw watergift
effectiever af te stemmen op de behoefte van uw gewas, wat een
besparing zal opleveren in gebruik van water en meststoffen.
Aan de hand van een voorbeeld gaan we uit van een RA6 regenautomaat
waarop 3 kranen zijn aangesloten. We kiezen voor de periodeklok wanneer
u de voorkeur geeft aan een kortere beregeningstijd per kraan en een
constantere grondvochtigheid wenst. Wanneer uw voorkeur uitgaat naar een
langere beregeningstijd per kraan kiest u voor de startklok. Plaats de
tensiometer op een representatieve plek in de wortelzone tussen het gewas
en in de schaduw.                                 .

Beregenen met een tensiometer en de periodeklok.

Netspanning van de regenautomaat uitschakelen (wacht 5 seconden).

Men krijgt toegang tot het installatiemenu door tijdens het inschakelen
van de netspanning de setknop ingedrukt te houden. (Het installatie
menu wordt automatisch geblokkeerd door gedurende drie minuten
de draai- / drukknop niet te hanteren).                .

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Netspanning uit

Van startklok naar
periodeklok

Instellen aantal
schakeltijden

Instellen aantal
gebruikte kranen

Keuze van doseer
eenheid

Setknop indrukken
en netspanning
inschakelen

Druk 1x de setknop in; het getal  9 knippert, vervolgens
de draaiknop linksom draaien naar b.v. 2 en de setknop
nogmaals indrukken.

Druk 1x de setknop in; het getal  6 knippert, vervolgens
de draaiknop linksom draaien naar b.v. 3 en de setknop
nogmaals indrukken.

Druk 1x op de setknop; startklok wordt een periodeklok.

Druk 2x op de setknop; de tekst op het display is nu in
het Nederlands.

Druk  1x  op  de  setknop;  seconden  worden  minuten.

Z

Z

Verlaten van het
installatiemenu

Taalkeuze op het
display

Schakel de netspanning uit, wacht 5 seconden alvorens
de netspanning weer in te schakelen.

Tensiometer en de externe
start ingang

Text on display
In englisch
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REFRACO IRRCO3  /  IRRCO6

Extern/weekprog.
Vandaag

Kraan 01

Kraan 03

Externe mode

Schakeltijd    1

Schakeltijd    2

Interval

Schakelklok op

Schakelklok op

Buiten bedrijf

010 minuten

100%

00:00  tot  00:00

00:00  tot  00:00

Buiten bedrijf

Zondag        uit

Maandag      uit

Draaiknop
linksom

Draaiknop
rechtsom

Z

Z

Z

Z

Z

Invoeren van
schakeltijd 1 en 2

Procentuele
aanpassing

Beregeningstijden
van kraan 1 t/m 3
invoeren (10 min.)

Pauzeklok instellen

De schakelklok op
dagen van de week
(de)activeren

Periodetijd van 10,5uur

Periodetijd 
van 1 min.

Beregenings-
cyclus kraan

1 t/m 3 en
pompstart

Pauzetijd van
15 minuten

Tensiometer

Indien te lang droog of te lang nat; kraantijden aanpassen

Nat Nat Nat Nat

Met een procentuele aanpassing kunnen eenvoudig alle
kraantijden worden verlengd of verkort. Dit houdt in dat
de beregeningstijd van kraan 1 t/m 3 bij een procentuele
aanpassing van 50% halveert en bij 200% verdubbelt.

Na  het  inschakelen  van  de  netspanning verschijnt de
statusregel  op  het  display (andere tekst op het display
is mogelijk).

Druk 1x de setknop in, het getal 00:00 knippert, ver-
volgens de draaiknop rechtsom draaien  naar b.v. 07:30,

e
de setknop nogmaals indrukken. De 2  07:30 knippert,
stel deze in op b.v. 18:00, nogmaals setknop indrukken.

Schakeltijd 2 instellen van bijvoorbeeld 19:00 tot 19:00

Druk 1x op de setknop; draaiknop meerdere malen
LINKSOM draaien naar b.v. een  pauzetijd  van 15 min.

07:30                                                                                    tot                                                                                 18:00 19:00 tot 19:00

Beregenen met een tensiometer en de periodeklok; aan
de hand van de onderstaande  volgordediagram  worden
de boven omschreven instellingen verduidelijkt.

Tensiometer en de externe
start ingang

Druk  1x  de  setknop  in;  “BUITEN BEDRIJF” knippert,
vervolgens  de  draaiknop rechtsom draaien naar b.v. 10
en de setknop nogmaals indrukken.

Druk 1x op de setknop;  op  Maandag  is de schakelklok
actief (aan).

Schakeltijd
1 en 2

1  2 3 1  2 3 1  2 3 1  2 3 1  2 3 1  2 3 1  2 3 1  2 3

15 min./div.
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REFRACO IRRCO3  /  IRRCO6

Type schakelklok
Periodeklok

Beregenen met een tensiometer en de startklok.

Met de uitzondering van het aantal schakeltijden en het type schakelklok is
het installatie menu gelijk aan die van bladzijde 48.                .

ZVan periodeklok
naar startklok

Druk 1x op de setknop; periodeklok wordt een startklok.

Tensiometer en de externe
start ingang

weekprogramma
Vandaag

Kraan 01

Kraan 03

Schakeltijd 1

Schakeltijd 2

Schakeltijd 6

Interval

Schakelklok op

Schakelklok op

010 minuten

020 minuten

Buiten bedrijf

100% om 10:00

050% om 18:00

Buiten bedrijf

Zondag        uit

Maandag      uit

Draaiknop
linksom

Draaiknop
rechtsom

Z

Z

Z

Z

Z

Schakeltijd 1 t/m 6
050% om 08:00
100% om 10:00
150% om 12:00
100% om 14:00
080% om 16:00
050% om 18:00

Beregeningstijden
van kraan 1 t/m 3
invoeren (20 min.)

Buiten bedrijf

Netspanning
inschakelen

De schakelklok op
dagen van de week
(de)activeren

Na  het  inschakelen  van  de  netspanning verschijnt de
statusregel  op  het  display (andere tekst op het display
is mogelijk).

Druk 1x de setknop in, “BUITEN BEDRIJF” knippert,
vervolgens de draaiknop rechtsom draaien  naar b.v.
een procentuele aanpassing van 50%, de setknop
nogmaals indrukken, de 00:00 knippert,  stel deze in op
bijvoorbeeld 08:00, de setknop nogmaals indrukken.

De schakelklok is “om de andere dag” tot en met “om de
15 dagen” actief (aan).

Druk 1x de setknop in; het getal 10 knippert, vervolgens
de draaiknop rechtsom draaien naar bijvoorbeeld  20 en
de setknop nogmaals indrukken.

Druk 1x op de setknop;  op  Maandag  is de schakelklok
actief (aan).

AANTAL SCHAKEL-
TIJDEN: 2

ZInstellen aantal
schakeltijden

Druk 1x de setknop in; het getal  2 knippert, vervolgens
de  draaiknop  rechtsom draaien naar bijvoorbeeld 6 en
de setknop nogmaals indrukken.

Met een procentuele aanpassing kunnen eenvoudig alle
kraantijden worden verlengd of verkort. Dit houdt in dat
de beregeningstijd van kraan 1 t/m 3 bij een procentuele
aanpassing van 50% halveert en bij 200% verdubbelt.
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Beregenings-
cyclus kraan

1 t/m 3 en
pompstart

Tensiometer Nat Nat Nat Nat Nat

Beregenen met een tensiometer en de startklok; aan de hand van de onderstaande
volgordediagram worden de eerder omschreven instellingen verduidelijkt.

Aansluitschema  tensiometer  en de  externe start ingang  van de  regenautomaat,
met optioneel een alarmcircuit “te lang droog” en “te lang droog of te lang nat”

Alarmcircuit “te lang droog”.
Omron timer type H3CR
(mode A / 0 - 30 uur).
Na b.v. 10 uur continu “droog”
wordt er een akoestisch alarm
gegeven.               . 

Alarmcircuit “te lang droog of
te lang nat”. Omron timer H3CR
(mode C /  0 -  30 uur) .
Na b.v. 10 uur continu “droog”
of continu “nat” wordt er een
akoestisch alarm gegeven. 

Tensiometer en de externe
start ingang

Schakeltijd
1 t/m 6

08:00
050%

10:00
100%

12:00
150%

14:00
100%

16:00
080%

18:00
050%

1  2 3   1     2     3   1     2     3   1         2        3 1  2 3

Kraan 1 t/m 3 Droog

Nat

230VAC

230VAC 230VAC24VAC 24VAC

Reset Reset

10 10

2 23 4

A A

A

B B

B

1 1

67 6

Tensio
meter

P

Indien te lang droog of te lang nat; kraantijden aanpassen

15 min./div.
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REFRACO IRRCO3  /  IRRCO6

Installatiemenu

AANTAL SCHAKEL-

AANTAL kranen in

Doseer eenheid

Type schakelklok

Stroombewaking

Tekst op display

TIJDEN: 9

Gebruik: 24

Seconden

Periodeklok

Wisselstroom

In nederlands

Draaiknop
linksom

Draaiknop
rechtsom

                        Startmogelijkheden (de tijdstart).

Met de Refraco regenautomaten  heeft u de keuze uit 4 startmogelijkheden:

                             Tijdstart (maximaal 9 starttijden)
                             Pauzestart (cyclische start)
                             Externe start (contactstart)
                             Handstart (één kraan of alle kranen)

De tijdstart activeert een beregeningscyclus op een ingesteld tijdstip met de
mogelijkheid  de  kraantijden  procentueel  aan  te  passen.  Hiermee kunt u
overdag   langer   beregenen   dan   bijvoorbeeld   ‘s morgens   en  ‘s avonds.
We kunnen tevens de  externe start  ingang aansluiten  op  bijvoorbeeld een
vochtsensor of schakelaar om hiermee een tijdstart te negeren.

                             Het instellen van de startklok.

Netspanning  van  de   regenautomaat   uitschakelen   (wacht  5  seconden).

Men  krijgt  toegang  tot  het  installatiemenu  door  tijdens  het inschakelen
van  de  netspanning  de   setknop   ingedrukt   te  houden.  (Het  installatie
menu  wordt   automatisch   geblokkeerd  door   gedurende   drie   minuten
de  draai- / drukknop  niet  te  hanteren).

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Netspanning uit

Van periodeklok naar
startklok

Instellen aantal
schakeltijden

Instellen aantal
gebruikte kranen

Keuze van doseer
eenheid

Setknop indrukken
en netspanning
inschakelen

Druk 1x de setknop in; het getal  9 knippert, vervolgens
de draaiknop linksom draaien naar b.v. 6 en de setknop
nogmaals indrukken.

Druk   1x   de   setknop   in;    het   getal   24   knippert,
vervolgens de draaiknop linksom draaien naar b.v. 4 en
de setknop nogmaals indrukken.

Druk 1x op de setknop; periodeklok wordt een startklok.

Druk 2x op de setknop; de tekst op het display is nu in
het Nederlands.

Druk  1x  op  de  setknop;  seconden  worden  minuten.

Z

Z

Verlaten van het
installatiemenu

Taalkeuze op het
display

Schakel de netspanning uit, wacht 5 seconden alvorens
de netspanning weer in te schakelen.

Startmogelijkheden (de tijdstart)

Text on display
In englisch
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weekprogramma
over 05 dagen

Kraan 01

Kraan 04

Schakeltijd 1

Schakeltijd 2

Schakeltijd 6

Interval

Schakelklok op

Kraan 04

Schakelklok op

DAG:    woensdag

Schakeltijd 6

010 minuten

012 minuten

Buiten bedrijf

100% om 10:00

050% om 18:00

Buiten bedrijf

Zondag        aan

004 minuten

Maandag      uit

TIJD:      15:06:39

020% om 18:00

Draaiknop
linksom

Draaiknop
rechtsom

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Schakeltijd 1 t/m 6
050% om 08:00
100% om 10:00
150% om 12:00
100% om 14:00
080% om 16:00
050% om 18:00

Beregeningstijden van
kraan 1; 20 minuten
Kraan 2; 10 minuten
kraan 3; 30 minuten
kraan 4; buiten bedrijf

Buiten bedrijf

Netspanning
inschakelen

De schakelklok op
Maandag AAN en
Dinsdag tot en
met Zondag UIT

De klok gelijk zetten

LET OP !!!!!

Na  het  inschakelen  van  de  netspanning verschijnt de
statusregel op het display met de melding dat er over 05
dagen  een   beregeningscyclus   wordt   gestart  (andere
tekst op het display is mogelijk).

Druk 1x de setknop in, “BUITEN BEDRIJF” knippert,
vervolgens de draaiknop rechtsom draaien  naar b.v.
een procentuele aanpassing van 50%, de setknop
nogmaals indrukken, de 00:00 knippert,  stel  deze in op
bijvoorbeeld 08:00, de setknop nogmaals indrukken.

De schakelklok is “om de andere dag” tot en met “om de
15 dagen” actief (aan).

Druk 1x de setknop in; het getal 10 knippert, vervolgens
de draaiknop rechtsom draaien naar bijvoorbeeld  20 en
de setknop nogmaals indrukken.

Druk 1x de setknop in; het getal 12 knippert, vervolgens
de draaiknop linksom draaien naar BUITEN BEDRIJF en
vervolgens de setknop nogmaals indrukken.

Druk 1x op de setknop;  op  Maandag  is de schakelklok
actief (aan).

Druk 1x op de setknop;  op  Zondag  is  de  schakelklok
niet actief (uit).

Klok;  de  dag  van de week, uren, minuten en seconden
worden weergegeven op het display.

Indien de schakelaar gesloten is zal op elke Maandag
18:00 uur een beregeningscyclus worden gestart. De
kraantijd bedraagt 20% van de ingestelde waarde; voor
kraan 1 tot en met 3 dus resp. 4, 2 en 6 minuten.
Voor kraan 4  (20% van 4 minuten = 0,8) is de uitkomst
kleiner dan één en wordt dus overgeslagen.

Let  op  bij  het  procentueel aanpassen van beregeningstijden

Indien na een procentuele berekening de uitkomst van de beregeningstijd
kleiner is dan één, wordt de desbetreffende kraan overgeslagen.

Met een procentuele aanpassing kunnen eenvoudig alle
kraantijden worden verlengd of verkort. Dit houdt in dat
de beregeningstijd van kraan 1 t/m 3 bij een procentuele
aanpassing van 50% halveert en bij 200% verdubbelt.

Startmogelijkheden (de tijdstart)
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Beregenings-
cyclus kraan

1 t/m 4 en
pompstart

Schakelaar Gesloten (aan) Gesloten (aan)

Aansluitschema van een RA24+ regenautomaat met startklok en een schakelaar.
Schakelaar aan; op het ingestelde tijdstip wordt er een beregeningscyclus gestart.
Schakelaar uit; op het ingestelde tijdstip wordt er geen beregeningscyclus gestart.
In plaats van een schakelaar een tensiometer;  zie bladzijde 50 en 51.
In plaats van een schakelaar een doorverbinding; zelfde als bij schakelaar “aan”.

Schakeltijd
1 t/m 6

08:00
050%

10:00
100%

12:00
150%

14:00
100%

16:00
080%

18:00
050%

1    3   1   2     3   1   2     3   1       2        3 1    3

15 min./div.

Startmogelijkheden (de tijdstart)

Kraan 1 t/m 4
Aan

Uit

230VACSchakelaar

NPE L1

Indien de schakelaar gesloten is zal er op elke Maandag beregend worden. De
kraantijden worden procentueel aangepast  en  kraan 4  is buiten bedrijf gesteld.
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Installatiemenu

AANTAL SCHAKEL-

AANTAL kranen in

Doseer eenheid

Type schakelklok

Stroombewaking

Tekst op display

TIJDEN: 9

Gebruik: 06

Seconden

Startklok

100 tot 625 mA

In nederlands

Draaiknop
linksom

Draaiknop
rechtsom

       Bij elke kraan een tensiometer.          .

Met behulp van een tensiometer (grondvochtigheid meter) is het mogelijk
uw watergift effectiever af te stemmen op de behoefte van uw gewas.  In het
hoofdstuk “Tensiometer en de externe start ingang” werd dit doel al
grotendeels bereikt. Een nog effectievere manier van besparing is door bij
elke kraan een tensiometer te plaatsen en gebruik te maken van de kabel-
breukdetectie van de regenautomaat, zodat alleen die kranen worden
geopend welke nodig zijn. We kiezen voor de periode- en pauzeklok wan-
neer na iedere beregeningscyclus een pauze gewenst is (zie bladzijde 57).
Wanneer uw voorkeur uitgaat dat er direct een beregeningscyclus gestart
wordt wanneer één van de tensiometers “droog” meet, kiest u voor de
periodeklok en diodes naar de externe start ingang (zie bladzijde 58).

Tensiometers met gebruik van de periode- en pauzeklok.

Netspanning van de regenautomaat uitschakelen (wacht 5 seconden).

Men krijgt toegang tot het installatiemenu door tijdens het inschakelen
van de netspanning de setknop ingedrukt te houden. (Het installatie
menu wordt automatisch geblokkeerd door gedurende drie minuten
de draai- / drukknop niet te hanteren).                .

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Netspanning uit

Van startklok naar
periodeklok

Instellen aantal
schakeltijden

Instellen aantal
gebruikte kranen

Keuze van doseer
eenheid

Setknop indrukken
en netspanning
inschakelen

Druk 1x de setknop in; het getal  9 knippert, vervolgens
de draaiknop linksom draaien naar b.v. 2 en de setknop
nogmaals indrukken.

Druk 1x de setknop in; het getal  6 knippert, vervolgens
de draaiknop linksom draaien naar b.v. 3 en de setknop
nogmaals indrukken.

Druk 1x op de setknop; startklok wordt een periodeklok.

Druk 2x op de setknop; de tekst op het display is nu in
het Nederlands.

Druk  1x  op  de  setknop;  seconden  worden  minuten.

Z

Z

Verlaten van het
installatiemenu

Taalkeuze op het
display

Schakel de netspanning uit, wacht 5 seconden alvorens
de netspanning weer in te schakelen.

Text on display
In englisch

Bij elke kraan een
tensiometer
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Extern/weekprog.
Vandaag

Kraan 01

Kraan 03

Externe mode

Schakeltijd    1

Schakeltijd    2

Interval

Schakelklok op

Schakelklok op

Buiten bedrijf

010 minuten

100%

00:00  tot  00:00

00:00  tot  00:00

Buiten bedrijf

Zondag        uit

Maandag      uit

Draaiknop
linksom

Draaiknop
rechtsom

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Invoeren van
schakeltijd 1 en 2

Procentuele
aanpassing

Beregeningstijden
van kraan 1 t/m 3
invoeren (10 min.)

Pauzeklok instellen

De schakelklok op
dagen van de week
(de)activeren

Aanpassen

LET OP !!!!!

Met een procentuele aanpassing kunnen eenvoudig alle
kraantijden worden verlengd of verkort. Dit houdt in dat
de beregeningstijd van kraan 1 t/m 3 bij een procentuele
aanpassing van 50% halveert en bij 200% verdubbelt.

Na  het  inschakelen  van  de  netspanning verschijnt de
statusregel  op  het  display (andere tekst op het display
is mogelijk).

Druk 1x de setknop in, het getal 00:00 knippert, ver-
volgens de draaiknop rechtsom draaien  naar b.v. 07:00,

e
de setknop nogmaals indrukken. De 2  07:00 knippert,
stel deze in op b.v. 18:00, nogmaals setknop indrukken.

Schakeltijd 2 instellen van bijvoorbeeld 19:30 tot 19:30

Druk 1x op de setknop; draaiknop meerdere malen
LINKSOM draaien naar b.v. een  pauzetijd  van 10 min.

Druk  1x  de  setknop  in;  “BUITEN BEDRIJF” knippert,
vervolgens  de  draaiknop rechtsom draaien naar b.v. 10
en de setknop nogmaals indrukken.

Druk 1x op de setknop;  op  Maandag  is de schakelklok
actief (aan).

Bij elke kraan een
tensiometer

Tensiometers  met  gebruik  van  de   periodeklok   en  diodes.

Voor bladzijde 03.4(4) dienen de volgende instellingen aangepast te worden:

Installatie   menu;    “DOSEER EENHEID”                SECONDEN
Gebruikers menu;    “KRAAN 01, 02 en 03”             120 SECONDEN
                                  “SCHAKELTIJD 1”                   10:00 tot 11:20
                                  “SCHAKELTIJD 2”                   11:30 tot 11:30
                                  “PAUZEKLOK”                         BUITEN BEDRIJF

Let op; bij installeren  tensiometer gestuurde regenautomaten.

De tensiometers worden niet (individueel) bewaakt op een correcte werking.
De tensiometers dienen gevuld te zijn met  gedestilleerd  water;  lege tensio-
meter wordt gezien als een  “natte” meting dus de corresponderende kranen
worden nooit open gestuurd, controleer daarom regelmatig de tensiometers
en  de  regenautomaat  op  zijn  juiste  werking.  De  kranen op  bladzijde 57
kunnen via het menu buiten bedrijf worden gesteld. De kranen op bladzijde
58 kunnen alleen middels de schakelaars buiten bedrijf  worden gesteld. De
regenautomaat  geeft  continu  alarm  aan i.v.m. kabelbreuk; het programma
wordt normaal afgewerkt.
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Aansluitschema en volgordediagram van een  tensiometer  gestuurde regen-
automaat met gebruik van de periodeklok, pauzeklok en kabelbreukdetectie.
De  tensiometers onderbreken
de spanning naar de kranen
wanneer de vochtigheid
de   ingestelde   waarde
bereikt;      de    regen-
automaat  constateert
een    kabelbreuk   en
stapt direct door naar
de   volgende   kraan.

Nat

Pomp
relais

NatNat

Testen tijdens het
installeren van de
regenautomaat;
minimaal 150 mA

Testen tijdens het
installeren van de
regenautomaat;
maximaal 50 mA

Tensiometers 1 t/m 3

Voorbeeld:
Magneetkraan;           100 mA
Weerstand 330E/5W;   73 mA
Totaal stroom;             173 mA

Krn1

Ten1 Ten2 Ten3

Krn2 Krn3
230VAC

P P P

Z

Z

Z

Z

RA6 regenautomaat

Periode- en pauzeklok

Minimaal 150 mA

Maximaal 50 mA

Periodetijd van 11 uur

Periodetijd 
van 1 min.

Kraan 3
10 min.

Tensiometer 2

Pauzetijd van
10 minuten

Pompstart

15 min./div.

Tensiometer 3

Kraan 2
10 min.

Tensiometer 1

Indien te lang droog of te lang nat; kraantijden aanpassen

Indien te lang droog of te lang nat; kraantijden aanpassen

Indien te lang droog of te lang nat; kraantijden aanpassen

Nat

Nat Nat

Nat

Nat Nat Nat

07:00                                                                                tot                                                                             18:00 19:30 tot 19:30

Kraan 1
10 min.

Schakeltijd
1 en 2

Bij elke kraan een
tensiometer
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Aansluitschema en volgordediagram van een  tensiometer   gestuurde regen-
automaat met gebruik van de  periodeklok  en  diodes en kabelbreukdetectie.
Zodra één tensiometer “droog”
meet start de beregening.
De  tensiometers onder-
breken    de    spanning
naar  de  kranen  wan-
neer  de   vochtigheid
de  ingestelde waarde
bereikt;     de    regen-
automaat  constateert
een    kabelbreuk   en
stapt direct door naar
de    volgende   kraan.

Nat

Pomp  relais

NatNat

S1 S2 S3

Testen tijdens het
installeren van de
regenautomaat;
minimaal 150 mA

Testen tijdens het
installeren van de
regenautomaat;
maximaal 50 mA

Tensiometers 1 t/m 3

Schakelaar 1 t/m 3; voor het buiten
bedrijf stellen van kraan 1 t/m 3

Voorbeeld:
Magneetkraan;           100 mA
Weerstand 330E/5W;   73 mA
Totaal stroom;             173 mA Krn1

Ten1 Ten2 Ten3

Krn2

Diode1 Diode2 Diode3

Krn3

230VAC

P P P

Z

Z

Z

RA6 regenautomaat

Minimaal 150 mA

Maximaal 50 mA

Periodetijd van 1 uur en 20 min.

Periodetijd 
van 1 min.

Kraan 3
120 sec.

Tensiometer 2

Pompstart

Tensiometer 3

Kraan 2
120 sec.

Tensiometer 1

Indien te lang droog of te lang nat; kraantijden aanpassen

Indien te lang droog of te lang nat; kraantijden aanpassen

Indien te lang droog of te lang nat; kraantijden aanpassen

Nat

Nat Nat

Nat

Nat Nat Nat

10:00                                                                                tot                                                                             11:20 11:30 tot 11:30

Kraan 1
120 sec.

Schakeltijd
1 en 2

Bij elke kraan een
tensiometer

3 min./div.

ZPeriodeklok en diodes
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Installatiemenu

AANTAL SCHAKEL-

AANTAL kranen in

Doseer eenheid

Type schakelklok

Stroombewaking

Tekst op display

Batt:3,1v     temp;1

TIJDEN: 9

Gebruik: 04

Minuten

Startklok

Wisselstroom

In nederlands

Wd:0   offset:0,2v

Draaiknop
linksom

Draaiknop
rechtsom

          Meer dan 9 schakeltijden.          .

Wanneer er meer dan 9 schakeltijden gewenst zijn, kan men gebruik
maken van de periode- en pauzeklok. Gedurende een ingestelde periodetijd
is het mogelijk na een pauze van 1 tot 99 minuten een volgende
beregeningscyclus te starten en dit na elke beregeningscyclus te herhalen.

Ga als volgt tewerk om de periode- en pauzeklok te activeren:

Netspanning van de regenautomaat uitschakelen (wacht 5 seconden).

Men krijgt toegang tot het installatiemenu door tijdens het inschakelen
van de netspanning de setknop ingedrukt te houden. (Het installatie
menu wordt automatisch geblokkeerd door gedurende drie minuten
de draai- / drukknop niet te hanteren).                .

Z

Z

Z

Netspanning uit

Van startklok naar
periodeklok

Setknop indrukken
en netspanning
inschakelen

Druk 1x de setknop in; het getal  9 knippert, vervolgens
de draaiknop linksom draaien naar b.v. 2 en de setknop
nogmaals indrukken.

Druk 1x op de setknop; startklok wordt een periodeklok.

ZVerlaten van het
installatiemenu

Schakel de netspanning uit, wacht 5 seconden alvorens
de netspanning weer in te schakelen.

Meer dan 9 schakeltijden

0016 -59-



BEREGENINGSCOMPUTERS

REFRACO IRRCO3  /  IRRCO6
Meer dan 9 schakeltijden

Extern/weekprog.
Vandaag

Kraan 01

Kraan 04

Externe mode

Schakeltijd    1

Schakeltijd    2

Interval

Schakelklok op

Schakelklok op

003 minuten

005 minuten

100%

00:00  tot  00:00

00:00  tot  00:00

Buiten bedrijf

Zondag        aan

Maandag      aan

Draaiknop
linksom

Draaiknop
rechtsom

Z

Z

Z

Invoeren schakeltijd 2

Invoeren schakeltijd 1

Pauzeklok instellen

Periodetijd van 5,5uur

Periodetijd 
van 1 min.

Beregenings-
cyclus kraan

1 t/m 4 en
pompstart

Pauzeklok om
de 15 minuten

Schakeltijd 1

Schakeltijd 2

Kraan  1 t/m 4  met een kraantijd van resp.  3, 4, 3  en 5
min. geeft een beregeningscyclus van totaal 15 min.

Na  het  inschakelen  van  de  netspanning verschijnt de
statusregel  op  het  display (andere tekst op het display
is mogelijk).

Druk 1x de setknop in, het getal 00:00 knippert, ver-
volgens de draaiknop rechtsom draaien  naar b.v. 07:30,

e
de setknop nogmaals indrukken. De 2  07:30 knippert,
stel deze in op b.v. 13:00, nogmaals setknop indrukken.

Druk 1x op de setknop; draaiknop meerdere malen
LINKSOM draaien naar b.v. een  pauzetijd  van 15 min.

Schakeltijd 2 instellen van bijvoorbeeld  16:10 tot 16:10

07:30                                         tot                                        13:00

16:10 tot 16:10

Aan de hand van de onderstaande volgordediagram
worden de boven omschreven instellingen verduidelijkt.

Met een procentuele aanpassing kunnen eenvoudig alle kraantijden
worden verlengd of verkort. Dit houdt in dat de beregeningstijd van
kraan 1 t/m 4 bij een procentuele aanpassing van 50% halveert en bij
200% verdubbelt.                           .

15 min./div.
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Diverse

Diverse

0016
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Inhoud

Inhoud

-61- Inhoud
-62- Tensiomaat type TM24
-63- Digitale potentiometer type 8548
-64- Prijslijst
-66- Inhoud (alfabetisch)
-69- Noties

ZInhoud
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MAT
TENSIOMETER

SUBSTRAAT
TENSIOMETER

Met de REFRACO TENSIOMAAT wordt er beregent op basis van de gemeten
vochtigheid. Dit gaat met behulp van een "mat tensiometer" in combinatie
met een "substraat tensiometer"; op deze manier wordt er zeer zuinig met
schoon water omgegaan (milieu).                                                           .

ELEKTRISCH
KRAAN

REGENLEIDING
OP MAT

tensiomaat type TM24

communicatie
moduul veld 01

(type CM24)

ON A E
C

T IN R

VE D 0L  2

MAXIMAAL 24
CONTAINER

VELDEN

3 DRAADS
COMMUNICATIE

3

MAT
TENSIOMETER

CONTAINERVELD XX

NAT

NAT NAT

NEE

NEE

NEE

JA

NAT

DROOG

DROOG

DROOG

DROOG

SUBSTRAAT
TENSIOMETER

START
BEVLOEI

communicatie
moduul veld 01

(type CM24)

communicatie
moduul veld 02

(type CM24)

BEREGENINGSCOMPUTERS

REFRACO IRRCO3  /  IRRCO6
Tensiomaat type TM24
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0016 -63-

                              Digitale potentiometer type 8548                          

Bij een EC meting wordt door de tuinbouwcomputer de afwijking tussen
gemeten en gewenste waarde vertaald in een EC hoger of EC lager signaal.
Deze twee signalen worden aan de digitale potentiometer aangeboden,
welke op zijn beurt er een analoog signaal van maakt. Dit analoog signaal
stuurt een doseerpomp aan welke de EC waarde aanpast.

             Kenmerken van de digitale potentiometer type 8548           

r Ingangen zijn galvanisch gescheiden t.o.v. de analoge uitgang
r Analoog regelgebied van 0 - 20mA (DP0) of 4 - 20mA (DP4)
r Looptijd van regelgebied instelbaar van 20 tot 60 seconden
r Omhoog, omlaag sturen van analoge uitgang  middels  24V@ signaal
r Voedingsspanning digitale potentiometer print type 8548; 24V~

.

.

10

20  60

1     2    3    4     5     6    7     8    9          11   12

24V~
0V~

24V@
0V@

24V@
0V@

+
-

voedingsspanning

omlaag sturen

omhoog sturen

0 - 20mA / 4 - 20mA

20mA

hoog
sturen

laag
sturen

10    20   30   40    50   60   70   80    90  100  110  sec.

20mA

hoog
sturen

loop
tijd 20 sec. 60 sec.

10    20   30   40    50   60   70   80    90  100  110  sec.

Looptijd van 0
tot 20mA is
instelbaar van
20 tot 60 sec.

Het omhoog en omlaag sturen
van de analoge uitgang

Looptijd van de analoge uitgang
is van 20 tot 60 sec. instelbaar

Z

Z

Z

Z

DP0 (0 - 20mA)
DP4 (4 - 20mA)

Kenmerken

Aansluitschema

Omhoog / omlaag
sturen en looptijd
van de analoge uitgang
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RA6 Beregeningscomputer: 6 kranen ƒ   000,00 €   000,00
Kraanspanning: 24V~
Kraanvermogen max: 12VA

RA12 Beregeningscomputer: 12 kranen ƒ   000,00 €   000,00
Kraanspanning: 24V~
Kraanvermogen max: 12VA

RA6+ Beregeningscomputer: 6 kranen ƒ   000,00 €   000,00
Kraanspanning: 24, 28, 32V@
Kraanvermogen max: 22VA

RA12+ Beregeningscomputer: 12 kranen ƒ   000,00 €   000,00
Kraanspanning: 24, 28, 32V@
Kraanvermogen max: 22VA

RA24+ Beregeningscomputer: 24 kranen ƒ   000,00 €   000,00
Kraanspanning: 24, 28, 32V@
Kraanvermogen max: 22VA

RA24 Beregeningscomputer: 24 kranen ƒ   000,00 €   000,00
Kraanspanning: 24, 28, 32V@
Kraanvermogen max: 22VA
Uitbreiding tot max. 72 kranen

RA48 Beregeningscomputer: 48 kranen ƒ   000,00 €   000,00
Kraanspanning: 24, 28, 32V@
Kraanvermogen max: 22VA
Uitbreiding tot max. 72 kranen

RA72 Beregeningscomputer: 72 kranen ƒ   000,00 €   000,00
Kraanspanning: 24, 28, 32V@
Kraanvermogen max: 22VA

RAS24 Beregeningscomputer: 24 kranen ƒ   000,00 €   000,00
Kraanspanning: 24, 28, 32V@
Kraanvermogen max: 22VA
Uitbreiding tot max. 72 kranen
Met schakelaars

RAS48 Beregeningscomputer: 48 kranen ƒ   000,00 €   000,00
Kraanspanning: 24, 28, 32V@
Kraanvermogen max: 22VA
Uitbreiding tot max. 72 kranen
Met schakelaars

RAS72 Beregeningscomputer: 72 kranen ƒ   000,00 €   000,00
Kraanspanning: 24, 28, 32V@
Kraanvermogen max: 22VA
Met schakelaars
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BEREGENINGSCOMPUTERS

REFRACO IRRCO3  /  IRRCO6
Prijslijst

KK24 Kraankaart: 24 kranen ƒ   000,00 €   000,00
Uitbreiding t.b.v. RA24, RA48,
RAS24 en RAS48

SM24 Schakelaarmoduul: 24 kranen ƒ   000,00 €   000,00
Uitbreiding t.b.v. RAS24, RAS48

CR2032 Batterij: 3V/180mAh ƒ   000,00 €   000,00

WEER Weerstand 330ohm / 5Watt ƒ   000,00 €   000,00

TM24 Tensiomaat (excl. CM24) ƒ   000,00 €   000,00

CM24 Communicatie moduul ƒ   000,00 €   000,00

KK16 Kraankaart: 16 kranen ƒ   000,00 €   000,00
Uitbreiding t.b.v. RB16X (†)

SM16 Schakelaarmoduul: 16 kranen ƒ   000,00 €   000,00
Uitbreiding t.b.v. RB16X (†)

DP0 Digitale potentiometer: 0-20mA ƒ   000,00 €   000,00

DP4 Digitale potentiometer: 4-20mA ƒ   000,00 €   000,00

Z

Z

(†) RB16X beregeningscomputer niet meer leverbaar: KK16/SM16 tot 2005 leverbaar
prijslijst  april  2000,  bruto prijzen,  exclusief BTW,  prijswijzigingen voorbehouden
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REFRACO IRRCO3  /  IRRCO6
Inhoud (alfabetisch)
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Aansluit- en installatiegegevens ....................................................................... 28
Alarm bij openen van kraan xx ........................................................................ 22/27/45
Alarm en / of kunstmest synchronisatie uitgang ............................................. 21
Alarmmeldingen (op display) ........................................................................... 22/45
Alarm omgevingstemperatuur .......................................................................... 22/27/45
Alarmuitgang ..................................................................................................... 51

Batterij ............................................................................................................... 26/27
Batterij (alarm) .................................................................................................. 22/45
Bediening van de RAS24, RAS48 en RAS72 .................................................... 44

Communicatie moduul (CM24) ........................................................................ 62
Crash (alarm) ..................................................................................................... 22/45

Detectie van kabelbreuk en kortsluiting ........................................................... 9/12/15/18/20/33/36/39
Detectie van leidingbreuk, watertoevoer en lekkage ....................................... 22/43/45
Digitale potentiometer (8548) ........................................................................... 63
Diodes ................................................................................................................ 58
Displaydiagram van handstart .......................................................................... 42
Displaydiagram van het installatiemenu ......................................................... 5
Doorstap ingang (naar de volgende kraan) ....................................................... 25
Doorverbinding ................................................................................................. 35/54
Doseer eenheid .................................................................................................. 33/36/39/43/46
Doseercomputer ................................................................................................ 2/5

EC meting .......................................................................................................... 63
Externe start ...................................................................................................... 39
Externe start en / of literteller ingang ............................................................... 23/46
Externe stop bij kraan xx .................................................................................. 22/45
Externe stop en / of doorstap ingang ................................................................ 25

Flowmeter ......................................................................................................... 23/43
Flowmeter: geen toevoer ................................................................................... 22/45
Flowmeter: leidingbreuk ................................................................................... 22/45
Flowmeter: lekkage ........................................................................................... 22/45
Fout in nullast meetcircuit ................................................................................ 22/27/45

Garantie bepalingen .......................................................................................... 26
Gebruikersmenu ................................................................................................ 4
Geheugen fout !! opnieuw install. .................................................................... 22/45

Handstart ........................................................................................................... 41

Ingang (externe start en / of literteller) ............................................................. 23
Ingang (externe stop en / of doorstap) .............................................................. 25
Inhoud “Alfabetisch” ......................................................................................... 66
Inhoud “Basisinstellingen Refraco beregeningscomputers” ............................ 32
Inhoud “Diverse” ............................................................................................... 61
Inhoud “Hardware specificaties Refraco beregeningscomputers” .................. 6
Inhoud “Mogelijkheden en applicaties” ........................................................... 47
Inhoud “Refraco beregeningscomputers” ......................................................... 1
Installatie- en aansluitgegevens ........................................................................ 28
Installatiemenu .................................................................................................. 5/46
Interactie in het installatiemenu ....................................................................... 46
Interactieve beregeningscomputers .................................................................. 4
Interieur van de beregeningscomputers ........................................................... 8/11/14/17
Interval ............................................................................................................... 34/37
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Jumper instellingen ........................................................................................... 12/15/18

Kabelbreuk ........................................................................................................ 9/12/15/18/20/33/36/39

klok .................................................................................................................... 34/37
Kortsluiting ........................................................................................................ 9/12/15/18/20/33/36/39
Kortsluiting kraan xx ........................................................................................ 22/27/45
Kraan en pompstart uitgang .............................................................................. 20
Kraankaart ......................................................................................................... 19
Kraantijden ........................................................................................................ 34/37/40/44
Kunstmest synchronisatie uitgang .................................................................... 21

Leidingbreuk detectie ........................................................................................ 22/43/45
Lekkage detectie ................................................................................................ 22/43/45
Literteller ........................................................................................................... 23/43

Marktpositie Refraco ......................................................................................... 2
Meest gestelde vragen ....................................................................................... 27
Memory Crash ................................................................................................... 22/45

Netspanning lager dan 200VAC ........................................................................ 22/45
Notities ............................................................................................................... 69
Nullast meetcircuit fout .................................................................................... 22/27/45

Omgevingstemperatuur (alarm) ........................................................................ 22/27/45
Openen van kranen (alarm) .............................................................................. 22/27/45
Output voltage select ........................................................................................ 12/15/17
Overeenkomsten alle beregeningscomputers ................................................... 4

Particuliere beregeningscomputers ................................................................... 2
Pauzeklok ........................................................................................................... 49/57/59/60
Pauzestart .......................................................................................................... 36
Periodeklok ........................................................................................................ 24/33/36/39/43/46
Plaats batterij (denk aan +/-) ............................................................................ 22/45
Pompstart uitgang .............................................................................................. 20
Potentiometer (digitale) ..................................................................................... 63
Prijslijst .............................................................................................................. 64
Procentueel aanpassen ...................................................................................... 34/37/40/41
Productoverzicht beregeningscomputers ......................................................... 3
Professionele beregeningscomputers ................................................................ 2/3

RA6 en RA12 beregeningscomputers ............................................................... 3/7
RA6+, RA12+ en RA24+ beregeningscomputers ........................................... 3/10
RA24, RA48 en RA72 beregeningscomputers .................................................. 3/13
RAS24, RAS48 en RAS72 beregeningscomputers ............................................ 3/16/44
Reset (totaal of systeem reset) ........................................................................... 26

Specificaties beregeningscomputers ................................................................. 8/11/14/17
Schakelaarmoduul ............................................................................................ 19
Synchronisatie uitgang (kunstmest) ................................................................. 21
Startklok ............................................................................................................ 24/33/36/39/43/46
Schakeltijden ..................................................................................................... 33/34/36/39/46
Statusregel ......................................................................................................... 41
Schakelaars ........................................................................................................ 44
Stop (alarm) ....................................................................................................... 22/45
Stroombewaking (zie ook kabelbreuk en kortsluiting) .................................... 33/36/39
Startmogelijkheden ........................................................................................... 52

Klemmenstrook ................................................................................................. 9/12/15/18
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Taalkeuze ........................................................................................................... 33/36/39
Tekst op display ................................................................................................ 33/36/39
Tensiometer ....................................................................................................... 48/52/62
Tensiomaat (TM24) ........................................................................................... 62
Tijdstart ............................................................................................................. 33/52
Toepassing beregeningscomputers ................................................................... 2/5
Toevoer (alarm) ................................................................................................. 22/45
Tuinbouwcomputer ........................................................................................... 63

Uitgang alarm en / of kunstmest synchronisatie .............................................. 21
Uitgang pompstart ............................................................................................. 20
Uitgangsspanning selectie ................................................................................ 12/15/18

Verschillen tussen alle beregeningscomputers ................................................ 4
Vervang batterij type: CR2032 .......................................................................... 22/45
Voederautomaat ................................................................................................ 2/5
Vragen (de meest gestelde) ............................................................................... 27

Watertoevoer ...................................................................................................... 43/45
Wissel- en gelijkstroom instelling (zie ook kabelbreuk en kortsluiting) ......... 33/36/39
Wisselwerking in het installatiemenu .............................................................. 46

Zekering ............................................................................................................. 26/27
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