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Gratulujemy Paƒstwu dobrego wyboru. Elektroniczny sterownik, który
Paƒstwo zakupili znajduje si´ w Êwiatowej czo∏ówce w swojej kategorii,
a jego parametry pracy sà absolutnie najwy˝sze.

1 - WST¢P

1.1 Opis ogólny MULTIPLA-AC
MULTIPLA-AC, dost´pny w wersji z 6 wyjÊciami, zasilany sieciowo przy
pomocy zasilacza AC 230/24V, umo˝liwia dobór wybranych indywidualnych
lub fabrycznych czasów zraszania oraz ustawienie cz´stotliwoÊci
wykonywania danego programu, dzi´ki czemu jest w stanie spe∏niç
wszelkie wymagania u˝ytkownika. Wszystkie funkcje wykonuje si´ przy
pomocy jedynie siedmiu programatorów i dwóch przycisków.
Zewn´trzny zasilacz pozwala na ca∏kowite pomini´cie u∏o˝enia oraz
przy∏àczeƒ elektrycznych przewodów sieciowych.

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
• Liczba sterowanych zaworów:
6 plus zawór Master Valve lub
przekaênik pompy.
• Liczba jednoczeÊnie uruchamianych linii:
1 plus Master Valve,
lub przekaênik pompy.
• D∏ugoÊç pracy linii:
5, 10, 15, 20, 30, 60 minut.
• Cz´stotliwoÊç powtarzania programu:
co 8, 12, 24 godzin,
2, 3, 4, 7 dni.
• WejÊcia czujnika:
1 (Czujnik Deszczu)
• Opóênienie 5 sekund mi´dzy zamkni´ciem jednego zaworu a otwarciem
drugiego.
• Zaciski Êrubowe zapewniajàce bezpieczne po∏àczenie.

1.2 Informacje bezpieczeƒstwa
Pod∏àczenie elektryczne powinno spe∏niaç wszelkie obowiàzujàce
przepisy. Nale˝y równoczeÊnie przewidzieç wy∏àcznik ró˝nicowy o
wysokiej czu∏oÊci. Przed rozpocz´ciem wykonywania jakiejkolwiek
czynnoÊci konserwacyjnej na urzàdzeniu nale˝y od∏àczyç je od zasilania
elektrycznego wyjmujàc wtyczk´ zasilacza zewn´trznego z gniazdka
elektrycznego.
Równie˝ podczas wykonywania elektrycznych pod∏àczeƒ elektrozaworów 24
VAC nale˝y zapewniç zgodnoÊç instalacji pràdu sta∏ego z przepisami.
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1.3 Komponenty MULTIPLA-AC
OTWÓR
MONTA˚OWY
PRZEZROCZYSTA
POKRYWA

PRZYCISK
START +6

PRZYCISK
START

DIODA
START +6

DIODA
POWER

PROGRAMATOR
CZ¢STOTLIWOÂCI

DIODY
ZASILANIA

PROGRAMATORY
LINE

LISTWA
ZACISKOWA

KOMORA NA
BATERIE

OTWÓR
MONTA˚OWY

OTWÓR
MONTA˚OWY

PRZEJÂCIE

MOSTEK
POKRYWA KOMORY
NA BATERIE

TRANSFORMATOR
ZASILANIA

WSPORNIK
MONTA˚OWY

ZERO

Rysunek 1 – Komponenty
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2 - INSTALACJA

2.1 Zamocowanie

MULTIPLA-AC na Êcianie

Aby zamontowaç MULTIPLA-AC na Êcianie nale˝y wybraç pomieszczenie
zadaszone, zabezpieczone przed wp∏ywem dzia∏ania czynników
atmosferycznych oraz przed kroplami wody. Temperatura wewnàtrz
pomieszczenia mo˝e wahaç si´ w granicach 0-50°C, gdy sterownik pracuje.
Wybierajàc miejsce instalacji nale˝y uwzgl´dniç przebieg przewodów od
MULTIPLA-AC do zaworów oraz do czujnika deszczu (Rain Sensor).
Aby zapewniç instalacj´ zgodnà z zasadami sztuki, zalecamy równie˝
instalacj´ puszki rozga∏´ênej zawierajàcej listw´ zaciskowà,
umieszczonà w pobli˝u sterownika (patrz schemat w par. 2.2). Pozwoli to
na po∏àczenie wszystkich wspólnych zacisków do zaworów zewn´trznych
MULTIPLA-AC, dzi´ki czemu zapewni si´ optymalne dzia∏anie w przypadku
przeprowadzania kontroli. MULTIPLA-AC obejmuje w komplecie oddzielny
zasilacz z przewodem o d∏ugoÊci 1,5 m. Podczas instalacji sterownika
nale˝y równie˝ uwzgl´dniç takie ograniczenie.
UWAGA! Nie instalowaç MULTIPLA-AC w kana∏ach podziemnych!
MULTIPLA-AC mo˝na montowaç przy pomocy wspornika (A) lub bezpoÊrednio
na Êcianie (B).

Montowanie ze wspornikiem (A).
• UmieÊciç dostarczony w komplecie
wspornik pionowo, na w∏aÊciwej
wysokoÊci.
• Zaznaczyç punkty, w których nale˝y
wierciç.
• Wywierciç w Êcianie odpowiednie
otwory wiert∏em 6 mm w dwóch
wskazanych miejscach.
• W∏o˝yç ko∏ki 6 mm w ka˝dy otwór.
• UmieÊciç pionowo wspornik i przykr
´ciç dwoma samogwintujàcymi Êrubami
z wpuszczanymi ∏bami 4 x 30 mm.
• Na∏o˝yç sterownik na wspornik.

Monta˝ bezpoÊrednio na Êcianie
(B).
• Ods∏oniç trzy otwory monta˝owe:
wcisnàç dwa przyciski umieszczone z
boku komory na baterie i wyjàç
pokryw´; nast´pnie podnieÊç
przezroczystà pokryw´ centralki.
• UmieÊciç centralk´ na Êcianie, w
miejscu instalacji i zaznaczyç
punkty, w których nale˝y wierciç.
• Wywierciç trzy otwory wiert∏em 6 mm
w zaznaczonych miejscach.
• W∏o˝yç ko∏ki 6 mm w ka˝dy otwór.
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• UmieÊciç centralk´ i przykr´ciç trzema Êrubami samogwintujàcymi ze
wpuszczanymi ∏bami 4 x 30 mm.

Monta˝ puszki rozga∏´ênej.
Pod∏àczyç puszk´ rozga∏´ênà w taki sposób, aby mo˝na by∏o ∏atwo
po∏àczyç programator kana∏em 20x15mm, który b´dzie nast´pnie
wykorzystany do u∏o˝enia przewodów.
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2.2 Pod∏àczenia elektryczne
Po u∏o˝eniu w´˝a zabezpieczajàcego przewody od puszki rozga∏´ênej do
zaworów i czujnika, nale˝y rozprowadziç przewody pami´tajàc, aby
wspólne zaciski wszystkich zaworów, w tym Master Valve, by∏y pod∏àczone
razem w puszce; MULTIPLA-AC b´dzie zatem po∏àczona pojedynczym wspólnym
przewodem, tak jak to pokazano na rys. 2, a oprócz tego b´dà przewody
∏àczàce zawory, przewód zasilacza zewn´trznego oraz przewody czujnika
deszczu (Rain Sensor).

Funkcja Master Valve.
Zawór Master Valve to zawór rozdzielajàcy instalowany przed zaworami
przypisanymi do poszczególnych obszarów zraszania. Otwiera go MULTIPLAAC jedynie na czas zraszania, co pozwala na doprowadzenie wody do
instalacji jedynie wtedy, gdy jest to potrzebne.
W przypadku zasilania ze studni, zbiornika lub cysterny, zamiast Master
Valve konieczne mo˝e byç zastosowanie pompy zasilajàcej gwarantujàcej
odpowiednie ciÊnienie w instalacji. MULTIPLA-AC mo˝e sterowaç
uruchomieniem pompy przy pomocy przekaênika sterowania oraz
odpowiedniego stycznika.

Funkcja Czujnika Deszczu (Rain Sensor).
Do MULTIPLA-AC mo˝na pod∏àczyç czujnik deszczu, który w razie deszczu
przerywa zraszanie i wznawia je dopiero po wyparowaniu wody zebranej
wokó∏ niego. JeÊli czujnik deszczu zadzia∏a podczas zraszania,
zraszanie si´ koƒczy i blokujà si´ kolejne cykle. Szczegó∏y pod∏àczenia
elektrycznego, patrz opis w nast´pnym rozdziale.

Pod∏àczenie MULTIPLA-AC
• Wcisnàç dwa przyciski z boku komory na baterie, a nast´pnie wyjàç
pokryw´.
• W∏o˝yç wszystkie przewody z kana∏u przez przejÊcie w programatorze
(zawory, przewód zasilajàcy zasilacza zewn´trznego oraz czujnik).
• Wykonaç nast´pnie nast´pne pod∏àczenia wskazane na rysunku 2, tj.
przykr´ciç do listwy zaciskowej odpowiednie zaciski przynajmniej na 5
mm:
Zacisk wspólny ∏àczàcy z puszkà rozga∏´ênà pod∏àczyç do “C”
(wspólnie z ka˝dym zaworem, z Master Valve lub z przekaênikiem
sterowania pompy).
Drugi zacisk zaworu Master Valve lub przekaênika sterowania pompy
pod∏àczyç do “MV”.
Drugi zacisk ka˝dego zaworu pod∏àczyç do odpowiednich zacisków 1 do
6.
Przewód zasilajàcy od zasilacza pod∏àczyç do zacisku "24AC".
W razie korzystania z czujnika deszczu (RAIN SENSOR CLABER KOD
90915), nale˝y pami´taç, ˝e czujnik instaluje si´ na zewnàtrz.
Gdyby przewody nie by∏y wystarczajàco d∏ugie, mo˝na wykorzystaç
przed∏u˝acz.
Nie nale˝y korzystaç z gniazda w komplecie, nale˝y je uprzednio
odciàç przy koƒcu przewodu.
Nast´pnie poluzowaç Êruby zacisków "SENS" w programatorze i wyjàç
mostek. Nast´pnie pod∏àczyç dwa zaciski przewodu Rain Sensor do
zacisków "SENS".

-
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UWAGA JeÊli czujnik Rain Sensor nie b´dzie u˝ywany, nale˝y w∏o˝yç
mostek mi´dzy zaciski "SENS".

Wk∏adanie baterii

•Po
•

zdj´ciu pokrywy komory na baterie, pod∏àczyç bateri´ i w∏o˝yç jà
lekko wciskajàc do obsady. Stosowaç jedynie nowe alkaliczne baterie 9V
typu IEC 6LR61.
Za∏o˝yç pokryw´ na komor´ baterii.

Pod∏àczenie do zasilania sieciowego

W∏o˝yç zasilacz zewn´trzny do gniazdka sieciowego 230VAC.
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SCHEMAT POD¸ÑCZE¡

MULTIPLA-AC

ZASILACZ
ZEWN¢TRZNY

BATERIA
9V

WSPÓLNA

MOSTEK

PUSZKA
ROZGA¸¢èNA

PRZEKAèNIK (*)

ZAWÓR G¸ÓWNY
(AC 24V)

ZAWÓR
(AC 24V)

RAIN SENSOR
(OPCJA)

STYCZNIK

POMPA

UWAGA:
PRZEKAèNIK CLABER KOD

90439

Rysunek 2 - SCHEMAT POD¸ÑCZE¡

MULTIPLA-AC

OSTRZE˚ENIE
• Zaleca si´ stosowanie przewodów dwubiegunowych o przekroju 1,5
mm2 dla d∏ugoÊci poni˝ej 350m; , a powy˝ej - nale˝y zwi´kszyç
przekrój.
• Stosowane elektrozawory powinny dzia∏aç przy zasilaniu 24VAC –
250÷300mA (CLABER KOD 90892, 90893, 90894).
• Ewentualna pompa powinna byç pod∏àczona przy u˝yciu przekaênika
z cewkà 24VAC - 150÷200mA, typ CLABER KOD 90439, który
uruchamia stycznik z cewkà 230VAC, tak jak to pokazano na
rysunku 2.
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3 - STOSOWANIE STEROWNIKA

3.1 Opis panelu sterowania
Funkcje programatorów
• LINE :
• FREQUENCY :

pozwala na wybór czasu otwarcia zaworu.
okreÊla cz´stotliwoÊç powtarzania cyklu zraszania.

Funkcja przycisków
• START :
pozwala na uruchomienie programu zraszania.
• START+ 6 :
pozwala na uruchomienie programu zraszania szeÊç
godzin po wciÊni´ciu.
• Przyciski START i START+6 wciÊni´te jednoczeÊnie restartujà urzàdzenie
- RESET.

Wskaêniki Êwietlne
• LED POWER :
wskazuje, ˝e dany program trwa. Dodatkowo, jeÊli
Êwieci si´ na CZERWONO,
oznacza brak lub niedawny brak napi´cia w sieci.
• LED START+6 : oznacza, ˝e pierwszy program z opóênionym czasem
uruchomienia nie zaczà∏
si´ jeszcze.
• LED LINE :
oznacza, ˝e dany zawór jest obecnie aktywny.
• Brak Êwiecàcych diod LED:
MULTIPLA-AC jest w trybie czuwania,
tzn. nie b´dzie zraszaç dopóki
nie zostanie wciÊni´ty przycisk START lub
START+6.

3.2 Pierwsze w∏àczenie programatora
Po pod∏àczeniu do zasilania sieciowego MULTIPLA-AC jest gotowy do
pracy.

3.3 Próba instalacji zraszania
Szczególnie w trakcie instalacji lub konserwacji mo˝na kolejno
uruchamiaç wszystkie zawory na okreÊlony czas, aby sprawdziç, czy
instalacja prawid∏owo dzia∏a we wszystkich swoich fragmentach.
• Ustawiç przy pomocy programatora LINE czas otwarcia ka˝dego zaworu,
np. 5 minut.
• RównoczeÊnie wcisnàç przycisk START i START+6 (RESET): przerywa si´
ewentualny trwajàcy program zraszania, otwarte zawory si´ zamykajà i
wszystkie diody LED gasnà.
• Wcisnàç przycisk START, aby uruchomiç cykl testowania instalacji
(wskazany po w∏àczeniu diody LED POWER); zawory, w tym Master Valve, b
´dà si´ otwieraç po kolei zgodnie z ustawionym czasem.
UWAGA Mo˝liwe jest przeprowadzenie wczeÊniejszego zamkni´cia ka˝dego
zaworu podczas próby po ustawieniu pokr´t∏a LINE na ZERO i
jednoczesnym wciÊni´ciu START i START+6 (RESET). Aby wykonaç test z
nast´pnym zaworem, ponownie wcisnàç przycisk START.
• Po zakoƒczeniu cyklu testowania wszystkich zaworów, ponownie ustawiç
programatory LINE na ZERO, a nast´pnie równoczeÊnie wcisnàç START i
START+6 (RESET).
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3.4 Funkcja monitorowania stanu wyjÊç
MULTIPLA-AC informuje o dzia∏aniu zaworów przy pomocy migania diod LED
LINE.
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3 - STOSOWANIE STEROWNIKA

3.5 Ustawienie programu zraszania
Cykl zraszania oznacza w∏àczanie po kolei wszystkich zaworów, dla
których ustawiono czas trwania pracy (zraszania) przy pomocy
programatora LINE, poczàwszy od 1, a˝ do 6.
Program zraszania obejmuje powtarzalne etapy cyklu zraszania o cz
´stotliwoÊci okreÊlonej przy pomocy programatora FREQUENCY.

Czas trwania zraszania
Aby ustawiç d∏ugoÊç trwania zraszania dla ka˝dej linii, nale˝y przy
pomocy programatora LINE wybraç czas zraszania: 5, 10, 15, 20, 30, lub
60 minut.
W razie, gdyby dana linia mia∏a byç wy∏àczona i nie zraszaç, nale˝y
ustawiç odpowiedni programator na pozycji ZERO.

Cz´stotliwoÊç zraszania
Aby ustawiç cz´stotliwoÊç wykonywania programu zraszania, nale˝y
wybraç programatorem FREQUENCY 8 godzin, 12 godzin, 1 dzieƒ, 2 dni, 3
dni, 4 dni lub 7 dni.

Godzina uruchomienia
Mo˝na wybraç natychmiastowe uruchomienie programu zraszania po wciÊni
´ciu przycisku START (centralka odpowiada poprzez zapalenie LED POWER).
Ewentualnie poprzez wciÊni´cie przycisku START+6, wtedy program w∏àczy
si´ z 6-godzinnym opóênieniem. Jest to sygnalizowane zapaleniem si´
diody LED START+6.
UWAGA
• W razie przerwy w zasilaniu sieciowym, lecz pod warunkiem, ˝e w
urzàdzeniu znajduje si´ na∏adowana bateria 9V, programator wykonuje
ustawione cykle zraszania, lecz zawory si´ nie otwierajà. Po powrocie
zasilania sieciowego, zraszanie wykonywane jest normalnie.
• Gdyby nie w∏o˝ono baterii 9V, lub gdyby by∏a ona wyczerpana, przerwa w
zasilaniu powoduje blokad´ godziny uruchomienia zraszania, która trwa
do momentu wciÊni´cia przycisku START lub START+6.

3.6 Zmiana programu zraszania
Aby zmieniç wykonywany program zraszania, wystarczy ustawiç LINE oraz
FREQUENCY na ˝àdanych pozycjach. MULTIPLA okreÊli optymalny moment
wprowadzenia zmiany w ˝ycie. Przyk∏ad:
• Zmiana pozycji programatora LINE nie zmienia ewentualnego cyklu
zraszania w toku, lecz obowiàzuje od pierwszego nast´pnego zraszania.
• Zmiana cz´stotliwoÊci wykonywania ustawionego programu zraszania
wchodzi w ˝ycie w ciàgu 8 godzin nast´pujàcych po wprowadzeniu zmiany.
Po pierwszym cyklu zraszania, kolejne b´dà wykonywane zgodnie z
ustawionà cz´stotliwoÊcià, przy czym godzina uruchomienia pozostanie
niezmieniona (START).

3.7 Funkcja RESET
Funkcja RESET pozwala na przerwanie wykonywania ustawionych programów i
powrót do poczàtkowych ustawieƒ MULTIPLA-AC. Dochodzi do wyzerowania
timera, skasowania godziny uruchomienia oraz samych programów. Podczas
resetowania (RESET) wszystkie diody LED sà wy∏àczone.
Aby wykonaç RESET nale˝y równoczeÊnie wcisnàç przyciski START i
START+6.
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UWAGA
• RESET oznacza wyzerowanie timera, a w konsekwencji skasowanie godziny
uruchomienia wszystkich ustawionych programów. Aby jà przywróciç
nale˝y wcisnàç przycisk START lub START+6.
• Po wciÊni´ciu RESET wszystkie cykle zraszania sà zawieszone do momentu
wciÊni´cia START lub START+6, niezale˝nie od pozycji programatorów.
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4 - KONSERWACJA

4.1 Wymiana baterii
W MULTIPLA-AC nale˝y stosowaç bateri´ alkalicznà. S∏u˝y ona do
utrzymania ustawienia godziny uruchomienia programów w razie przerwy w
zasilaniu elektrycznym. W takiej sytuacji bateria zapewnia zasilanie
przez okres dwóch pe∏nych dni braku zasilania sieciowego, a po up∏ywie
tego czasu powinna zostaç wymieniona.
UWAGA Gdyby bateria by∏a wyczerpana lub niepod∏àczona w momencie
przerwy w zasilaniu, godzina uruchomienia programów kasuje si´ i mo˝na
jà przywróciç dopiero po wciÊni´ciu przycisku START lub START+6. W
takiej sytuacji wszystkie cykle zraszania sà zawieszone do momentu
wciÊni´cia START lub START+6, niezale˝nie od pozycji programatorów.
Aby wymieniç baterie nale˝y:
• Wcisnàç dwa przyciski po bokach komory baterii, a nast´pnie zdjàç
pokryw´.
• Wyjàç przewód oraz bateri´ do wymiany.
• Pod∏àczyç bateri´ i w∏o˝yç jà do obsady lekko wciskajàc. Stosowaç
wy∏àcznie nowe baterie alkaliczne 9V, typ IEC 6LR61.
• Za∏o˝yç pokryw´ na komor´ baterii.

UWAGI:
• Stosowaç wy∏àcznie nowe baterie alkaliczne 9V, typ IEC 6LR61 i
wymieniaç je na poczàtku ka˝dego sezonu.
• Zaleca si´ wyj´cie baterii, gdy programator nie b´dzie u˝ywany przez
d∏u˝szy okres czasu, aby uniknàç wyp∏yni´cia p∏ynu z baterii, który
mo˝e uszkodziç urzàdzenie.
• Baterie nale˝y utylizowaç zgodnie z przepisami i wyrzucaç je do
specjalnych pojemników.
UWAGA! W razie wyp∏yni´cia p∏ynu z baterii i stycznoÊci ze
skórà lub ubraniem, nale˝y dobrze przemyç te miejsca zimnà
wodà.

4.2 Czyszczenie urzàdzenia

W razie potrzeby oczyÊciç urzàdzenie Êciereczkà, która mo˝e byç
zwil˝onà wodà lub detergentem w p∏ynie. Nie stosowaç narz´dzi ani
Êrodków Êciernych.
Unikaç rozpylania nad stykami lub innymi cz´Êciami ˝adnych substancji
chemicznych, smarów, itp.
UWAGA! Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynnoÊci, nale˝y od∏àczyç
zasilanie poprzez od∏àczenie zewn´trznego zasilacza.

4.3 Utylizacja
Symbol, którym oznaczony jest produkt lub jego opakowanie oznacza, ˝e
produkt nie mo˝e byç traktowany jako zwyk∏e odpady z
gospodarstwa domowego. W celu utylizacji, produkt
nale˝y oddaç do specjalistycznego punktu zbiórki
zajmujàcego si´ recyklingiem urzàdzeƒ elektrycznych i
elektronicznych. Dzi´ki prawid∏owej utylizacji
urzàdzenia unika si´ ewentualnych negatywnych
konsekwencji dla Êrodowiska. Dalsze informacje
dotyczàce recyklingu niniejszego urzàdzenia mo˝na
uzyskaç w siedzibie lokalnych w∏adz, w lokalnym
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punkcie zbiórki surowców wtórnych lub u sprzedawcy, u którego zakupiono
produkt.
Zu˝yte baterie wyrzucaç do specjalnych zbiorników
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5 – CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

5.1 Charakterystyka techniczna
Zasilacz zewn´trzny

230/24VAC – 50Hz,

Zasilanie programatora
WyjÊcia (zawory oraz Master
Valve
lub sterowanie pompà)
Maksymalna liczba sterowanych
zaworów

20VA

24VAC – 50Hz
24VAC - 350mA

6 plus Master Valve lub przekaênik
pompy

Stopieƒ ochrony

IP 20

Robocza temperatura otoczenia:
Baterie Typ

0-50°C
9 V - 550 mAh alkaliczne (IEC 6LR61)

IloÊç

1 bateria (zapasowa)

Ârednia trwa∏oÊç

2 ca∏e dni przy ca∏kowitym braku
zasilania w sieci

6 - DIAGNOSTYKA

6.1 Diagnostyka
W poni˝szej tabeli znajdujà si´ przydatne informacje, które pomogà
u˝ytkownikowi w sposób bezpieczny rozwiàzaç ewentualne przypadki
nieregularnoÊci w dzia∏aniu, których przyczynà prawie nigdy nie jest
MULTIPLA-AC, a które zdarzajà si´ podczas eksploatacji instalacji
zraszacza. Zabezpieczenia, w które jest wyposa˝ony sterownik oraz
fabryczny system kontroli jakoÊci sprawiajà, ˝e urzàdzenie jest w du˝ym
stopniu niezawodne.

PROBLEM

PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA ORAZ EWENTUALNE ROZWIÑZANIE

Jeden zawór
lub wi´cej
nie zrasza,
podczas gdy
MULTIPLA-AC
wydaje si´
dzia∏aç

Przerwane przewody ∏àczàce lub zepsuty zawór; sprawdziç
testerem, czy w zaworze jest napi´cie oraz sprawdziç
ca∏oÊç danego przewody ∏àczàcego; ewentualnie wymieniç
solenoid lub ca∏y zawór

Nie w∏àczajà
si´ zawory,
lecz
MULTIPLA-AC
wydaje si´

Wspólny przewód od puszki rozdzielczej do programatora
zosta∏ przerwany lub od∏àczony; sprawdziç ca∏oÊç
przewodu i pod∏àczenie do zacisków.

Nie sà
przestrzegane
pory
zraszania

Brak zasilania oraz wyczerpana bateria; nale˝y wymieniç
bateri´ (patrz par. 4.1) i na nowo zdefiniowaç godzin´
rozpocz´cia odliczania czasu (patrz par. 3.5)

MULTIPLA-AC

Brak zasilania przez zasilacz zewn´trzny

Sprawdziç, czy czujnik deszczu (Rain Sensor) jest
pod∏àczony i dzia∏a, lub ewentualnie czy mi´dzy zaciski
"SENS" w∏o˝ony jest mostek.
Sieç wodna jest od∏àczona; pod∏àczyç.
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Zasilacz zewn´trzny, nawet pod∏àczony do sieci, nie
zapewnia zasilania pràdem sta∏ym 24V; skontaktowaç si´ z
serwisem technicznym CLABER za poÊrednictwem zaufanego
sprzedawcy i wymieniç
MULTIPLA-AC nie dzia∏a; kontaktowaç si´ z serwisem
technicznym CLABER za poÊrednictwem zaufanego
sprzedawcy.

MULTIPLA AC Manuale_PL.doc - BOZZA 26/4/07

16

DEKLARACJA ZGODNOÂCI
Na naszà pe∏nà odpowiedzialnoÊç niniejszym deklarujemy, ˝e
produkt spe∏nia wymogi Dyrektywy 89/336/ EWG oraz norm
technicznych EN61000-6-1/2001 (odpornoÊç) i EN61000-63/2001 (emisje).
Osoba odpowiedzialna

.....................

...

WARUNKI GWARANCJI
CLABER gwarantuje, ˝e produkt jest wolny od wad materia∏owych oraz
wykonawczych.
W okresie dwóch lat od daty dostawy do klienta, CLABER zapewni
bezp∏atnà napraw´ lub wymian´ wszystkich cz´Êci, które uzna za
uszkodzone.
Niedozwolone sà wszelkie próby napraw podejmowane przez u˝ytkownika, za
wyjàtkiem przypadków wyraênie opisanych i przewidzianych w rozdziale
6.1 (Diagnostyka). Wszelkie inne okolicznoÊci wymagajà kontaktu z
serwisem CLABER za poÊrednictwem sprzedawcy, u którego zakupiono
produkt.
W przypadku, gdy MULTIPLA-AC b´dzie eksploatowany w warunkach roboczych
innych ni˝ te, przewidziane w niniejszej instrukcji obs∏ugi, lub gdyby
u˝ytkownik zmienia∏, modyfikowa∏ urzàdzenie bàdê wymienia∏ jego cz´Êci,
odpowiedzialnoÊç producenta za szkody wyrzàdzone przez uszkodzony
produkt zgodnie okreÊlona w Dyrektywie 85/374/EWG jest wy∏àczona.
Dodatkowo, udzielona gwarancja traci wa˝noÊç.
Towar jest przesy∏any ca∏kowicie na koszt i ryzyko w∏aÊciciela.
Gwarancja udzielana jest na okres dwóch lat od daty sprzeda˝y podanej
na fakturze lub paragonie zakupu.

PODAå NUMER SERYJNY

Zabrania si´ kopiowania niniejszych instrukcji w ca∏oÊci lub cz´Êciowo
bez uprzedniej pisemnej zgody CLABER SpA.
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Niniejsze urzàdzenie zosta∏o zaprojektowane do zastosowaƒ
prywatnych.
Urzàdzenie spe∏nia wymogi
nast´pujàcych Dyrektyw
UE:

•

Dyrektywa dot. niskiego napi
´cia
73/23/ EWG

•

Dyrektywa dot. kompatybilnoÊci
elektromagnetycznej 89/336/EWG
(EMC)
-

EN61000-6-1/2001 (odpornoÊç)
EN61000-6-3/2001 (emisje)

CLABER SPA, VIA PONTEBBANA 22 – 33080 FIUME VENETO / PORDENONE / ITALY
33170 PN – TEL. 0039 0434 958836 R.A. - FAX 0039 0434 957193
www.claber.com - info@claber.com

COD.

XXXX Rev.00

TEST INSTALACJI
1.
2.
3.
4.
5.

USTAWIå PROGRAMATORY LINE NA 5 MINUT.
RÓWNOCZEÂNIE WCISNÑå PRZYCISKI START I START+6 (RESET). ODCZEKAå NA
ZAMKNI¢CIE ZAWORÓW, JEÂLI BY¸Y OTWARTE, ORAZ NA WY¸ÑCZENIE
WSZYSTKICH DIOD LED.
WCISNÑå PRZYCISK START, ABY W¸ÑCZYå CYKL TESTU.
ABY R¢CZNIE ZATRZYMAå TEST JEDNEGO ZAWORU, UMIEÂCIå PROGRAMATOR
LINE NA ZERO I WCISNÑå START ORAZ START+6. ABY PRZEJÂå DO
KOLEJNEGO ZAWORU, PONOWNIE WCISNÑå START.
ZAKO¡CZYå CYKL TESTU UMIESZCZAJÑC LINE NA ZERO I WCISKAJÑC
PRZYCISKI START ORAZ START+6.
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USTAWIANIE PROGRAMU ZRASZANIA
1.
2.
3.
4.

WYBRAå PROGRAMATOREM LINE ˚ÑDANE PORY ZRASZANIA DLA DANYCH LINII
(ZERO = LINIA WY¸ÑCZONA).
USTAWIå CZ¢STOTLIWOÂå WYKONYWANIA CYKLU ZRASZANIA (FREQUENCY).
RÓWNOCZEÂNIE WCISNÑå PRZYCISKI START I START+6 (RESET). ODCZEKAå NA
ZAMKNI¢CIE ZAWORÓW, JEÂLI BY¸Y OTWARTE, ORAZ NA WY¸ÑCZENIE
WSZYSTKICH DIOD LED.
WCISNÑå PRZYCISK START, ABY NATYCHMIAST URUCHOMIå ZRASZANIE LUB
START+6, ABY OPÓèNIå URUCHOMIENIE O SZEÂå GODZIN.

ZMIANA PROGRAMU ZRASZANIA
WYBRAå LINI¢ (LINE) ORAZ CZ¢STOTLIWOÂå (FREQUENCY) ZGODNIE Z
POTRZEBAMI. ZMIANA WEJDZIE W ˚YCIE W CIÑGU NAST¢PNYCH 8 GODZIN.

FUNKCJA RESET
PO RESETOWANIU PROGRAMATORA (RESET) (JEDNOCZESNE WCIÂNI¢CIE START I
START+6) WYKONYWANIE PROGRAMU JEST PRZERWANE.
UWAGA! RESET OZNACZA SKASOWANIE GODZINY URUCHOMIENIA EWENTUALNYCH
WCZEÂNIEJ USTAWIONYCH PROGRAMÓW. ABY PRZYWRÓCIå GODZIN¢ URUCHOMIENIA
PROGRAMÓW NALE˚Y WCISNÑå START LUB START+6.
WSZYSTKIE CZYNNOÂCI ZRASZANIA B¢DÑ ZAWIESZONE DO MOMENTU PONOWNEGO
WCIÂNI¢CIA START LUB START+6.

FUNKCJA CZUJNIKA DESZCZU (RAIN SENSOR)
W RAZIE DESZCZU CZUJNIK RAIN SENSOR POZWALA NA ZAKO¡CZENIE EWENTUALNEGO
TRWAJÑCEGO CYKLU ZRASZANIA ORAZ PROGRAMU ZRASZANIA DO MOMENTU
WYPAROWANIA WODY, KTÓRA SI¢ WOKÓ¸ NIEGO ZGROMADZI¸A.

WSKAÈNIKI ÂWIETLNE
JEÂLI NIE PALI SI¢ ˚ADEN WSKAèNIK ÂWIETLNY, MULTIPLA-AC JEST W TRYBIE
CZUWANIA (STAND-BY), TJ. OCZEKUJE NA WCIÂNI¢CIE PRZYCISKU START LUB
START+6.
LED POWER :
PROGRAM W TOKU.
LED START+6 :
OCZEKIWANIE NA OPÓèNIONE URUCHOMIENIE PROGRAMU.
LED LINE:
LINIA PRACUJE, ZRASZANIE W TOKU.
UWAGA ZAPALENIE KOLORU CZERWONEGO DIODY LED POWER OZNACZA BRAK
ZASILANIA SIECIOWEGO. SYGNALIZACJA POZOSTAJE NAWET PO PRZYWRÓCENIU
ZASILANIA DO MOMENTU PONOWNEGO WCIÂNI¢CIA PRZYCISKU.

WYMIANA BATERII
W RAZIE BRAKU ZASILANIA SIECIOWEGO, URZÑDZENIE JEST ZASILANE BATERIÑ O
TRWA¸OÂCI DWÓCH DNI, PO UP¸YWIE KTÓRYCH NALE˚Y JÑ WYMIENIå.
UWAGA W RAZIE WYCZERPANIA SI¢ BATERII LUB NIEPOD¸ÑCZENIA JEJ, PRZERWA W
ZASILANIU OZNACZA UTRAT¢ USTAWIONEJ GODZINY URUCHOMIENIA EWENTUALNYCH
PROGRAMÓW, KTÓRÑ NALE˚Y PRZYWRÓCIå WCISKAJÑC PRZYCISK START LUB
START+6.
WSZYSTKIE CZYNNOÂCI ZRASZANIA B¢DÑ ZAWIESZONE DO MOMENTU PONOWNEGO
WCIÂNI¢CIA START LUB START+6.
Bateria: 1 x 9V, alkaliczna (IEC 6LR61).
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