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I. INSTALACJA

WPROWADZENIE

Sterownik ESP Modular jest urz¹dzeniem
do zarz¹dzania nawadnianiem dla rezydencji
i mniejszych obszarów zieleni miejskiej.
Sterownik ESP Modular IESP-4M przezna-
czony jest zarówno do u¿ytku zewnêtrznego,
jak i wewnêtrznego.
Jednostka podstawowa obs³uguje cztery zawory i zawór g³ówny / przekaŸnik
uruchamiania pompy. Po dodaniu opcjonalnych modu³ów wewnêtrznych
ESP Modular mo¿e obs³ugiwaæ do 12 zaworów, zawór pomocniczy oraz zawór
g³ówny / przekaŸnik uruchamiania pompy.

I. WYBIERZ LOKALIZACJÊ

MOCOWANIE
NA ŒCIANIE

NA ZEWN¥TRZ
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II. MOCOWANIE STEROWNIKA

III. OKABLOWANIE - ZASILANIE ELEKTRYCZNE

1. Zainstalowaæ ko³ki rozporowe. Zawiesiæ
sterownik w otworach.
2. Wyrównaæ pozycjê sterownika i zaznaczyæ lokalizacje jednego lub
wiêcej dolnych otworów.
3. Wprowadziæ odpowiednie ko³ki rozporowe do dolnych otworów.
Sprawdziæ, czy sterownik wisi pewnie.

odpowiednie dla typu œciany

4. Przy u¿yciu zaaprobowanego
³¹cznika przewodów, pod³¹czyæ
przewody:

- br¹zowy do br¹zowego
- niebieski do niebieskiego
- zielony/¿ó³ty do zielonego

/¿ó³tego

Uwaga: Przewody ochronne zielone/¿ó³te
MUSZ¥ byæ pod³¹czone, aby zapewniæ
dodatkowe elektryczne zabezpieczenie
przeciwprzepiêciowe.

Pasuje do kszta³tek dla przewodu 1/3 cm
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IV. OKABLOWANIE - ZAWORY ELEKTRYCZNE

Zawory Stacyjne Zawór
G³ówny

Uwaga: Ukoñczyæ tê sekcjê
tylko wówczas, jeœli system
wymaga zaworu g³ównego
lub przekaŸnika uruchamiania
pompy. Sterownik nie zapewnia
g³ównego zasilania dla pompy.

Terminal Testowy Zaworu
Terminal Testowy Zaworu (VT) zapewnia
sta³e napiêcie na wejœciu 24V (przy
zasilaniu AC), które mo¿e byæ stosowane
do szybkiego sprawdzenia okablowania
zaworu stacyjnego.

Uruchamianie Pompy
Terminal oznaczony MV jest stosowany
do automatycznego uruchamiania
pompy przy pomocy przekaŸnika lub do
otwierania zaworu g³ównego. Terminal
MV zapewnia zasilanie tylko podczas
pracy jednej ze stacji.

Zalecane przekaŸniki: FINDER 55 32
80 24, HAGER ES-224, TELEMECANI-
QUE GC 1610B5 lub zamiennik.

PrzekaŸnik
mocy

PrzekaŸnik uruchamiania
pompy

Do “COM”
Do “MV”
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V. PRZY£¥CZANIE NIEU¯YWANYCH STACJI

VI. OPCJA CZUJNIKA

VII. WYMIANA BATERII

1. Aby zapobiec uszkodzeniu
pompy podczas stosowania przekaŸnika
uruchamiania pompy, nale¿y zastosowaæ
przy³¹czanie nieu¿ywanych stacji do stacji
u¿ywanej.
Jeœli nieu¿ywane stacje nie zostan¹
przy³¹czone, a s¹ one aktualnie wy³¹czone,
pompa mo¿e pracowaæ bez przep³ywu
(na sucho). Praca na sucho mo¿e
spowodowaæ przegrzanie siê lub spalenie
pompy.

UWAGA:

1. Jeœli nie pod³¹czamy czujnika do
sterownika, nale¿y siê upewniæ, czy
jest zainstalowane przy³¹czanie
na terminalach SENS.

2. Czujnik Opadu lub Czujniki
Wilgotnoœci NIE powinny byæ ³¹czone
miêdzy tymi terminalami, ale powinny
byæ ³¹czone jedynie w seriach
z terminalem COM.

Czujnik Opadu RSD
lub inne podobne
urz¹dzenia pasywne

1. Poci¹gn¹æ by wyj¹æ.
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VIII. INSTALACJA MODU£ÓW (dla dodatkowych zaworów)

IX. KOÑCZENIE INSTALACJI

KONTROLKI I PRZYCISKI

1.

2.

3.

Opcjonalne modu³y mo¿na instalowaæ w dowolnej
pozycji i podczas pracy sterownika.

W³o¿yæ modu³ w otwarte okienko, upewniaj¹c siê,
¿e dŸwignia znajduje siê w pozycji odblokowanej.

Zablokowaæ modu³ na miejscu przesuwaj¹c
dŸwigniê w prawo.

Ilustracja po prawej pokazuje nastêpuj¹ce
kontrolki, przyciski i wskaŸniki
na sterowniku ESP Modular:

- podczas normalnej pracy wyœwietla
czas w ci¹gu dnia; podczas programowania
pokazuje wyniki poleceñ; podczas nawadnia-
nia pokazuje, który zawór nawadnia oraz jego
pozosta³y czas pracy.

- w³¹cza siê, gdy zaistnieje
jeden z nastêpuj¹cych warunków:

- Nawadnianie zostaje zawieszone przez czujnik
- Sterownik wykryje zwarcie na zaworze
- Mia³ miejsce b³¹d w programowaniu.

- stosowane do regulacji ustawieñ
programu w dó³ lub w górê albo w³¹czania lub wy³¹czania nawadniania.

- (Start Manualny) jest stoso-
wany do rêcznego uruchamiania programu nawadniania lub zaworu(ów) stacji.

- u¿ywany do wyboru programu
nawadniania A, B lub C.

- stosowany do informowania sterownika,
czy ma wykonaæ czy zignorowaæ sygna³ z opcjonalnego czujnika.

- stosowany do w³¹czania i wy³¹czania sterownika
oraz do programowania.

1. LCD

2. Dioda Alarm

3. Przyciski Góra-Dó³ i ZA£./WY£.

4. Start Manualny / Przycisk posuñ naprzód

5. Przycisk Przechodzenia po Programach

6. Przycisk Anulowania Czujnika

7. Tarcza Programowania
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PROGRAMOWANIE

I. USTAWIANIE AKTUALNEJ DATY

II. USTAWIANIE AKTUALNEGO CZASU

III. WYBÓR PROGRAMU
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IV. WYBÓR CYKLU NAWADNIANIA

Ka¿dy program mo¿e pracowaæ w jednym z czterech cykli nawadniania.
Nale¿y wybraæ jeden i pod¹¿aæ za nastêpuj¹cymi wskazówkami:

Nawadnia w wybrane dni tygodnia.
Nawadnia w dni parzyste.
Nawadnia w dni nieparzyste.
Nawadnia w wybranym cyklu
(do drugi dzieñ lub co trzeci, itd..).

1 7:
2 4 6:
1 3 5:
1 31:

A. 1 7 (Wybrane Dni Tygodnia) B. 2 4 6 / 1 3 5 (Dni Parzyste
/ Nieparzyste)

2 - Wtorek
3 - Œroda
4 - Czwartek
5 - Pi¹tek
6 - Sobota
7 - Niedziela

1 - Poniedzia³ek
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IV. WYBÓR CYKLU NAWADNIANIA (CD.)

V. USTAWIANIE CZASÓW STARTOWYCH PROGRAMU

Aby usun¹æ czas startowy, nale¿y przyciskaæ lub
do momentu pojawiania siê ustawienia “OFF” (WY£.)
miêdzy 23:45 i 0:00.

Aby ustawiæ dodatkowe
czasy startowe dla tego
programu, nale¿y przyciskaæ

w celu wyœwietlenia
nastêpnego czasu startowego.
Powtarzaæ do skutku.

cykl nawadniania startuje codziennie
cykl nawadniania wystartuje jutro
cykl nawadniania wystartuje za dwa dni
cykl nawadniania wystartuje za ... dni
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VI. USTAWIANIE CZASU PRACY ZAWORU

VII. USTAWIANIE BUD¯ETU WODNEGO %

Uwaga: Jeœli przekrêcimy tarczê do numeru zaworu bez zainstalowanego modu³u,
pojawi siê wiadomoœæ “NO 5-8”, “NO 9-10”, “NO 11-13”.

U¿yæ do ustawiania czasu pracy. Jeœli nie
chcemy, by zawór pracowa³ dla wybranego
programu, ustawiamy czas pracy na 0.
Powtarzaæ 2-3 dla wybranego programu.
Powtarzaæ 1-3 dla programów B lub C, jeœli potrzeba.

Uwaga: Jeœli wszystkie czasy
pracy zaworów s¹ ustawione
na 0, w³¹czy siê dioda
alarmowa LED.

Mo¿na ustawiæ ka¿d¹ d³ugoœæ czasu pracy w zakresie
od 0 do godzin (przedzia³y 1-minutowe dla pierwszych 2 godzin, przedzia³y
10-minutowe dla pozosta³ego czasu).

Funkcja ta pozwala na odgórne przed³u¿anie i skracanie czasów pracy wszystkich
zaworów o wybrany procent. Mo¿liwe ustawienia: 0-200%. To ustawienie wp³ynie
odgórnie na WSZYSTKIE programy

U¿yæ do ustawienia czasu. Wartoœæ domyœlna: 100%.
Sezonowa regulacja w % jest kalkulowana w oparciu o normalnie zaprogramowane czasy
pracy dla ka¿dego zaworu. Np.: jeœli czas pracy zaworu 1 wynosi 10 minut, a ustawimy
bud¿et na 120%, zawór ten bêdzie pracowa³ przez 12 minut.

Uwaga: Jeœli zostanie
wprowadzona inna
wartoœæ ni¿ 100%,

, aby pokazaæ
¿e czasy pracy zaworów
s¹ ustawione.

w trybie AUTO wyœwietli
siê
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VIII. USTAWIANIE STA£EGO DNIA BEZ NAWADNIANIA

IX. OBS£UGA ZAWORU POMOCNICZEGO

Dla cykli nawadniania 2 4 6 (Parzyste) / 1 3 5 (Nieparzyste) / 1 31 (Cykliczny)
mo¿na ustawiæ dzieñ tygodnia jako dzieñ bez nawadniania, aby dostosowaæ siê
do ograniczeñ lub wymogów.

Terminal zaworu pomocniczego (zawór 13) mo¿e funkcjonowaæ jako normalna stacja
lub mo¿e zostaæ zaprogramowany w taki sposób, ¿eby dzia³aj¹cy czujnik nie wp³ywa³
na niego. Jeœli jest zaprogramowany w ten sposób, terminal pomocniczy mo¿e byæ
u¿yty do pod³¹czenia urz¹dzeñ innych ni¿ Nawodnieniowe, takich jak fontanny czy
oœwietlenie.

Nacisn¹æ OFF, by ustawiæ dzieñ bez nawadniania.
Nastêpnie przycisn¹æ ON, aby przywróciæ nawadnianie.

Ta funkcja ma zastosowanie dla
cykli nawadniania 2 4 6 (Parzyste)
/ 1 3 5 (Nieparzyste) / 1 31 (Cykliczny).

Wybraæ dzieñ tygodnia.

Naciskaæ oraz
jednoczeœnie do momentu
wyœwietlenia
wskazuj¹cego, ¿e czujnik
nie ma wp³ywu na zawór.
Aby przywróciæ, nacisn¹æ
ponownie oba przyciski do
czasu znikniêcia .
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X. TESTOWANIE WSZYSTKICH ZAWORÓW

XI. RÊCZNA OBS£UGA ZAWORÓW

Funkcja ta uruchomi wszystkie zainstalowane zawory po kolei na ustalony przedzia³
czasowy. Domyœlnie s¹ to 2 minuty.

Nacisn¹æ by rozpocz¹æ.

Domyœlnie jest to 2 minuty.

Powtarzaæ kroki 1-2, by rêcznie
uruchomiæ dodatkowe zawory.

Mo¿na rêcznie ustawiæ czas pracy. Aby go usun¹æ,
nale¿y obróciæ tarczê do pozycji na 3 sekundy.
Wróciæ do pozycji .

Po zakoñczeniu ustawionego rêcznie nawadniania
system wyœwietli aktualny czas.
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XII. RÊCZNA OBS£UGA
PROGRAMU

XIII. CZYSZCZENIE
WSZYSTKICH DANYCH
PROGRAMU

Przytrzymaæ oba
przyciski przez
5 sekund do
momentu
wyœwietlenia
“RESET OK”.
Puœciæ.

ROZWI¥ZYWANIE PROBLEMÓW

OBJAW PRAWDOPODOBNA
PRZYCZYNA

NAPRAWA

Program nie
w³¹cza siê
automatycznie.

1. Tarcza jest ustawiona
w pozycji OFF.

2. Czas startowy nie zosta³
wprowadzony dla programu.

3. Dzisiaj mo¿e nie byæ dniem
nawadniania dla programu.

4. Opcja Dnia bez Nawadnia-
nia zapobiega nawadnianiu.

5. Bud¿et Wodny jest
ustawiony na 0%.

Ustawiæ tarczê na AUTO.

Przekrêciæ tarczê na USTAWIANIE CZASÓW
STARTOWYCH i sprawdziæ wprowadzone czasy
startowe dla programu. Jeœli czas startowy brakuje,
nale¿y go wprowadziæ, jak opisano na stronie 9.

Wybraæ program i przekrêciæ tarczê na CYKLE ZAA-
WANSOWANE. Sprawdziæ dni nawadniania dla programu.

Jeœli funkcja Dzieñ bez Nawad. zosta³a ustawiona po-
prawnie, nie trzeba poprawiaæ. Aby zmieniæ patrz str.11.

Ustawiæ % Bud¿etu Wodnego powy¿ej 0%.
Patrz: instrukcje na str. 10.

Wyœwietlacz poka-
zuje, ¿e zawór pra-
cuje, ale nie pojawia
siê nawadnianie.

6. Czujnik zapobiega
nawadnianiu.

7. ¯aden czujnik ani prze³¹cznik
nie jest przy³¹czony do terminali
SENS sterownika a w³¹cznik
czujnika jest ustawiony
na AKTYWNY.

Ustawiæ czujnik na BYPASSED. Jeœli nawadnianie star-
tuje, czujnik pracuje prawid³owo i nie wymaga poprawek.

Ustawiæ czujnik na BYPASSED. Aby zapobiec
pojawianiu siê w przysz³oœci, nale¿y zainstalowaæ
prze³¹cznik na terminalach SENS sterownika.
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ROZWI¥ZYWANIE PROBLEMÓW

OBJAW PRAWDOPODOBNA
PRZYCZYNA

NAPRAWA

10. Czujnik zapobiega
nawadnianiu.

11. Nie zosta³ wprowadzony czas
startowy dla programu, do którego
przy³¹czony jest zawór.

Zawór nie
pracuje.

8. Nie zosta³ ustawiony
czas pracy dla zaworu.

9. Zwarcie na przewodzie
cewki lub zaworu unierucho-
mi³o stacjê. (Z przodu pali
siê dioda ALARM).

Przekrêciæ tarczê na numer zaworu i ustawiæ przycisk
programu, by sprawdziæ czas pracy dla zaworu
w ka¿dym programie.

Wyœwietlacz poka¿e “#Err”, gdzie # to numer zaworu
z usterk¹. Zidentyfikowaæ i naprawiæ usterkê na obwodzie.
Jeœli pojawi siê “MV Err”, naprawiæ usterkê. Przy tarczy
ustawionej na AUTO nacisn¹æ , aby znikn¹³ ALARM.

Patrz poprawka w Pkt. #6.

Patrz poprawka w Pkt. #2.

Patrz poprawka w Pkt. #5.12. Bud¿et Wodny dla programu
tego zaworu jest ustawiony na 0%.

Wyœwietlacz jest
czêœciowo lub
zupe³nie pusty.

13. Zwarcie elektryczne lub
uderzenie pioruna uszkodzi³a
elektronikê sterownika.

14. Przycisk START
RÊCZNY / PRZEJD�
zosta³ wciœniêty.

Nawadnianie
uruchamia siê,
gdy nie powinno.

Przycisn¹æ RESET. Jeœli zwarcie elektryczne nie spo-
wodowa³o trwa³ego uszkodzenia, sterownik przyjmie
polecenia programowania i bêdzie pracowaæ normalnie.

Aby anulowaæ program, który zosta³ uruchomiony
rêcznie, ustawiæ tarczê na OFF na 3 sekundy.
Nastêpnie z powrotem na AUTO .

15. Byæ mo¿e zosta³
wprowadzony niechciany
czas startowy.

16. Program móg³ siê
na³o¿yæ.

Ustawiæ tarczê na USTAWIANIE CZASÓW
STARTOWYCH i sprawdziæ, czy któryœ z programów
ma niechciany czas startowy. Patrz str. 9 - instrukcje
ustawiania i usuwania czasów startowych.

Programy na³o¿¹ siê na siebie jeœli s¹ zaprogramowane
na start podczas innego programu. Upewniæ siê, ¿e pro-
gramy A, B i C nie s¹ zaprogramowane na start podczas
zaprogramowanego startu innego programu.

Dioda ALARM
jest zapalona.

17. Brak czasu startowego.

18. Brak czasu pracy.

19. Bud¿et wodny
ustawiony na 0%.

20. Zwarcie na stacji.

Wszystkie czasy startowe zosta³y usuniête.
Wprowadziæ co najmniej jeden czas startowy
i ustawiæ tarczê z powrotem na AUTO .
Dioda siê wy³¹czy.

Domyœlny czas pracy 10 minut dla wszystkich aktywnych stacji
zosta³ usuniêty. Wprowadziæ czas pracy dla co najmniej jednego
aktywnego zaworu i ustawiæ tarczê z powrotem na AUTO.
Dioda siê wy³¹czy.

Wartoœæ bud¿etu wodnego % zosta³a ustawiona na zero.
Wprowadziæ wartoœæ bud¿etu i ustawiæ tarczê z powrotem
na AUTO . Dioda siê wy³¹czy.

Krótkie spiêcie na przewodzie cewki lub zaworu
spowodowa³o unieruchomienie stacji.
Patrz poprawka dla Pkt. #9.
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