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سین ًَل هشتزک بیي 

 شیزّای بزقی ٍ پوپ

 پمپ

 طزیقِ ًصب شیزّای بزقی ٍ پوپ بِ کٌتزلز 

 

 

سین ّای 

فاس ّزیک 

اس شیز 

 بزقی ّا

1 

هحل ٍرٍد سین فاس شیز 

 بزقی ّا بِ کٌتزلز

هحل ٍرٍد سین ًَل بِ 

 (C  )کٌتزلز

 ( P )هحل ٍرٍد سین فاس پوپ 

 

 

 

 دکوِ ّای کٌتزلز ًوایشگز

 دکوِ حذف تواهی بزًاهِ ّا

 هحل ًصب باطزی

 
ٍرٍدی جعبِ اتصال بِ بزق 

 AC ٍلت 24
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  بزًاهِ ریشی سهاى ٍ تاریخ 

-  ، +  ٍ استفادُ اس دکوِ ّای CURRENT TIME/DAYتا قزار دادى ًشاًگز کٌتزلز تز رٍی         

 . هیتَاى سهاى ٍ تاریخ را تٌظین ًوَد     ٍ

  بزًاهِ ریشی سهاى شزٍع 

   ٍ  - ، +  ٍ استفادُ اس دکوِ ّای START TIMES      تا قزار دادى ًشاًگز کٌتزلز تز رٍی  

 . اهکاًپذیز هی تاشذ تغییز تزًاهِ تا دکوِ . هیتَاى سهاى شزٍع تزًاهِ ّا را تٌظین کزد 

 حذف سهاى شزٍع 

 ٍ سپس فشزدى AM12 ٍ تٌظین سهاى START TIMESتا قزار دادى ًشاًگز کٌتزلز تز رٍی        

 .هیتَاى سهاى شزٍع هَرد ًظز را حذف ًوَد -  دکوِ 

 

 ُبزًاهِ ریشی سهاى کارکزد ّز ایستگا 

هیتَاى ساعات - ، +  ٍ استفادُ اس دکوِ RUN TIMES      تا قزار دادى ًشاًگز کٌتزلز تز رٍی 

 تغییز ایستگاُ تا دکوِ . تٌظین ًوَد  (تِ دقیقِ  ) ساعت 4 تا 0کارکزد ایستگاُ ّا را اس 

 . اهکاًپذیز هی تاشذ 

 تٌظین رٍس ّای آبیاری 

  ٍ اًتخاب ایستگاُ هَرد ًظز تا دکوِ WATER DAYS     تا قزار دادى ًشاًگز کٌتزلز تز رٍی 

تِ ٌّگام چشوک سدى ّز رٍس ّفتِ ، فشزدى دکوِ . رٍسّای ّفتِ تز رٍی ًوایشگز ظاّز هی شًَذ 

 .   آى را تِ عٌَاى رٍس عذم آتیاری تِ کٌتزلز هعزفی هیکٌذ –آى رٍس را تِ عٌَاى رٍس آتیاری ٍ دکوِ + 

 

  پس اس تٌظین ، ًشاًگز کٌتزلز را رٍیRUNقزار دّیذ تا عولیات آتیاری طثق تزًاهِ اًجام شَد . 
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 بزًاهِ ریشی عدم آبیاری در یک  دٍرُ سهاًی خاص   

پس اس .  رٍسُ را تِ کارتز هی دّذ 7 تا 1       ایي هشخصِ اهکاى تَقف تزًاهِ آتیاری تزا ی یک دٍرُ 

تزای فعال ًوَدى دٍرُ ی تَقف تزًاهِ ، تا . ایي دٍرُ کٌتزلز طثق تزًاهِ قثل آتیاری را اًجام خَاّذ داد 

تا فشزدى .  رٍی ًوایشگز ظاّز هی شَد OFF  عالهت SYSTEM OFFقزار دادى ًشاًگز کٌتزلز رٍی 

 کٌتزلز  ٍارد RUNتا قزار دادى ًشاًگز تز رٍی . هی تَاى تعذاد رٍس ّای تَقف را تعییي کزد +  دکوِ 

 .عول خَاّذ شذ 

 

 ایجاد فاصلِ سهاًی بیي اجزای بزًاهِ آبیاری ایستگاُ ّا 

پس اس رّا .  را تفشاریذ ٍ ًگِ داریذ – ، دکوِ RUN          تِ ٌّگام چزخاًذى ًشاًگز کٌتزلز رٍی 

، فاصلِ ّای سهاًی تیي شزٍع عولیات آتیاری ایستگاُ ّای هختلف تز رٍی ًوایشگز -  کزدى دکوِ 

تا قزار دادى .  فاصلِ سهاًی دلخَاُ قاتل تٌظین است –ٍ + تا دکوِ ّای  . (تِ ثاًیِ  )ظاّز هی شَد 

 .    کٌتزلز ٍارد عول خَاّذ شذ RUNًشاًگز تز رٍی 

 

  ُراُ اًداسی دستی یک ایستگا  

 سهاى کارکزد ایستگاُ رٍی MANUAL – ONE STATION        تا قزار دادى ًشاًگز کٌتزلز تز رٍی 

ساعات آتیاری دلخَاُ .  تغییز ایستگاُ اهکاى پذیز است تا فشزدى دکوِ ی . ًوایشگز ظاّز هی شَد 

 عولیات آتیاری ایستگاُ هَرد RUNتا قزار دادى ًشاًگز تز رٍی . تٌظین هی شَد -  ٍ  + تا دکوِ ّای 

پس اس اتوام ، کٌتزلز تِ طَر خَدکار ، طثق تزًاهِ ی قثل آتیاری را اًجام خَاّذ . ًظز اًجام هی شَد 

 . داد 

 

 

 

 را ُ اًداسی دستی توام ایستگاُ ّا  

  ٍ فشزدى دکوِ یMANUAL – ALL STATION      تا قزار دادى ًشاًگز کٌتزلز تز رٍی 

.  سهاى کارکزد دلخَاُ تزای ّوِ ایستگاُ ّا تٌظین هی شَد –ٍ + ایستگاُ ّا اًتخاب هی شًَذ ٍ تا دکوِ 

پس اس تٌظین سهاى کارکزد توام ایستگاُ ّا ، .  اهکاًپذیز است تعَیض ایستگاُ تا فشزدى دکوِ 

پس اس . قزار دّیذ RUNایستگاّی را کِ هایلیذ آتیاری اس آى آغاس شَد اًتخاب کزدُ ٍ ًشاًگز را رٍی 

 .  اتوام ، کٌتزلز تِ طَر خَدکار ، طثق تزًاهِ ی قثل آتیاری را اًجام خَاّذ داد 
 

 

 ِتٌظین فصلی بزًاه  

تا قزار دادى ًشاًگز کٌتزلز تز .        ایي هشخصِ تزای تٌظین کلی سهاى کارکزد ایستگاُ ّا هی تاشذ 

تا دکوِ ّای . ظاّز هی شَد %  تز رٍی ًوایشگز عذدی تا عالهت SEASONAL ADJUSTMENTرٍی 

تزای دیذى سهاى کارکزد تٌظین شذُ . ( درصذ 150 تا 10اس  ).هی تَاى عذد دلخَاُ را تٌظین کزد -  ٍ + 

 .  سهاى ّا تز رٍی ًوایشگز قاتل هشاّذُ است .  قزار دّیذ RUN TIMESتزای ایستگاُ ّا ًشاًگز را رٍی 

 

 حذف بزًاهِ ّا اس کٌتزلز  

را در  (RST)دکوِ حذف تواهی تزًاهِ ّا .  را تفشاریذ ٍ ًگِ داریذ  ٍ   ، –دکوِ ّای  

. را ًشاى هی دّذ AM12ًوایشگز .  ثاًیِ دکوِ ّا را رّا کٌیذ 2پس اس . قسوت پاییي کٌتزلز تفشاریذ 

کٌتزلز تزای تزًاهِ ریشی هجذد آهادُ  .تذیي تزتیة تواهی تزًاهِ ّا ی هَجَد در کٌتزلز حذف شذُ اًذ 

 . است 
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