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Εγκαταστήστε τον προγραµµατιστή σε σταθερή επιφάνεια. Εάν τον τοποθετήσετε 

σε φρεάτιο, προτείνεται να τον τοποθετήσετε κάτω από το καπάκι και να αφήσετε 

αρκετό καλώδιο έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα να αφαιρείται το καπάκι και να 

υπάρχει πρόσβαση στον προγραµµατιστή. 

 
Κατόπιν ενώστε τα καλώδια του πηνίου στον προγραµµατιστή.  

Ο προγραµµατιστής συνδέεται µε πηνία latching.  Είναι απαραίτητο για τη σωστή 

λειτουργία τα χρώµατα των καλωδίων µεταξύ του πηνίου και του 

προγραµµατιστή να ταιριάζουν.  

Το κόκκινο καλώδιο του προγραµµατιστή να είναι συνδεδεµένο µε το κόκκινο του 

πηνίου και το µαύρο – κοινό - να είναι µε το µαύρο του πηνίου. 

Επίσης είναι σηµαντικό η σύνδεση των καλωδίων να είναι αδιάβροχη. Ο 

προγραµµατιστής DDC WP έχει αδιάβροχα συνδετικά για αυτό το σκοπό. 

Μπορούν να χρησιµοποιηθούν για µεγέθη καλωδίων από 19 έως 26 AWG. (0.9 

είναι το µεγαλύτερο µέγεθος καλωδίου που µπορεί να συνδεθεί). 
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Αφού συνδέσετε τα καλώδια, αφαιρέστε το καπάκι της µπαταρίας και αφαιρέστε 
τα δυο 9VDC βύσµατα. 
 
Συνδέστε δυο 9VDC αλκαλικές µπαταρίες (δεν παρέχονται) στα βύσµατα, 
τοποθετήστε το καπάκι και γυρίστε δεξιόστροφα στη θέση που κλειδώνει. 
Είναι σηµαντικό όταν αλλάζετε µπαταρίες ο προγραµµατιστής να µην είναι 
βρεγµένος. Εάν µπει υγρασία στο τµήµα που βρίσκονται οι µπαταρίες, θα 
διαβρωθούν. 
 
Σηµείωση:   
Εάν αυξηθεί η τροφοδοσία ρεύµατος, ο προγραµµατιστής στέλνει την 
εντολή “Off” σε όλα τα πηνία έτσι ώστε να γίνεται βαθµονόµηση για 
καλύτερη λειτουργία. Αυτός είναι ο λόγος που τα πηνία πρέπει να 
συνδέονται πριν να συνδεθούν οι µπαταρίες. 
Εάν θέλετε να ρυθµίσετε τον προγραµµατιστή πριν τον εγκαταστήσετε, 
βάλτε τις δυο 9VDC αλκαλικές µπαταρίες, ρυθµίστε τον προγραµµατιστή 
και αφαιρέστε τις µπαταρίες πριν από την εγκατάσταση του. Μετά 
ακολουθήστε τα παραπάνω. 
 
 
 
 
 

 3



 
 
Σύνδεση - Λειτουργία αισθητήρα 
 

 
 
Ο DDCWP θα λειτουργήσει σωστά µε ενσύρµατο αισθητήρα Toro. Κόψτε το 
κίτρινο καλώδιο από τον προγραµµατιστή, χρησιµοποιήστε αδιάβροχους 
συνδετήρες, συνδέστε τα δύο καλώδια από τον αισθητήρα στις δυο άκρες του 
κίτρινου καλωδίου του προγραµµατιστή. 
Ο προγραµµατιστής συνδέεται σε οποιοδήποτε normally closed (N.C.) 
ενσύρµατο αισθητήρα. 
Η ενεργοποίηση του αισθητήρα ακυρώνει τα προγράµµατα άρδευσης µέχρι τη 
στιγµή που ο αισθητήρας να απενεργοποιηθεί ξανά. 
 
Σηµείωση:  Όταν το πότισµα ανασταλεί  λόγω του αισθητήρα η οθόνη  

   έχει την ένδειξη    και  εµφανίζεται η ένδειξη . 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  
 
Πιέστε το πλήκτρο RESET, έτσι ώστε να καθαρίσει τη µνήµη (RESET : οπή 
πάνω από θέση µετ/στή). 
Πιέστε το πλήκτρο  DIAL για να επιλέξετε, ενώ µε τα πλήκτρα +/ΟΝ, -/ΟFF, 
PROG, NEXT κάνετε τις ρυθµίσεις. 
 
Πιέστε στη συνέχεια το πλήκτρο DIAL για να καθορίσετε την ΩΡΑ / ΜΕΡΑ. 
 
Επιλογή: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΩΡΑΣ / ΗΜΕΡΑΣ - SET TIME/DAY 
 

Ορίστε : ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ, ΜΗΝΑ, ΜΕΡΑ, & ΩΡΑ 
       Ορίστε τη χρονολογία, χρησιµοποιώντας τα 
πλήκτρα + / ON &  - / ΟFF. 
Πιέστε NEXT 
Ορίστε το µήνα µε τα ίδια πλήκτρα. 
Πιέστε NEXT 
Ορίστε τη µέρα και την ώρα µε τα ίδια πλήκτρα. 
Πιέστε  NEXT εάν επιθυµείτε να ορίσετε ξανά τη χρονολογία. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 
Αν πιέσετε παρατεταµένα είτε το πλήκτρο +/ON είτε το πλήκτρο -/OFF, οι 
ρυθµίσεις θα γίνουν πολύ γρηγορότερα. 
 
Πατήστε DIAL για να µεταβείτε στη θέση ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ (RUN TIME). 
 
 
 
Επιλογή:  ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ - RUN TIME 
 

Ο προγραµµατιστής έχει 3 ανεξάρτητα προγράµµατα :  
        A,B & C.  
Το πρόγραµµα Α έχει ένα εργοστασιακό πρόγραµµα ποτίσµατος για κάθε στάση 
καθορισµένο για 5 λεπτά και µε ώρα έναρξης στις 4:00π.µ. Αυτό το πρόγραµµα 
µπορεί να διαγραφεί, ακολουθώντας το "πρόγραµµα διαγραφής", που 
περιγράφεται σε επόµενες σελίδες ή µπορεί να τροποποιηθεί ακολουθώντας τα 
παρακάτω βήµατα (έτσι ρυθµίζονται όλα τα προγράµµατα) :  
Πιέστε PROG για να µεταβείτε την επόµενη στάση. 
Πατήστε +/ON ή -/ΟFF για να καθορίσετε την επιθυµητή διάρκεια ποτίσµατος για 
την πρώτη στάση. Η διάρκεια ποτίσµατος αυξάνεται κατά λεπτό και η κλίµακά 
του είναι από 1 λεπτό µέχρι 4 ώρες. 
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Πιέστε NEXT για να µεταβείτε στην επόµενη στάση. 
Συνεχίστε µε τον ίδιο τρόπο για όλες τις στάσεις.  
Μη επιλεγµένες  στάσεις στο πρόγραµµα θα παραµείνουν στο OFF. 
Αµέσως µετά τη τελευταία στάση είναι η θέση της κεντρικής ηλεκτροβάνας -
MASTER VALVE 
Η οθόνη θα δείξει ΟΝ.  
Για να απενεργοποιηθεί η κεντρική Η/Β, πιέστε OFF. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 
Για να ακυρώσετε µία στάση που προηγουµένως έχετε προγραµµατίσει πιέστε 
ταυτόχρονα το ΟΝ και το OFF και κρατήστε τα πλήκτρα για µερικά δευτερόλεπτα. 
 
 
 
 
Επιλογή:  ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ - WATER DAYS 
 

     
 
Υπάρχουν 4 επιλογές για τις µέρες ποτίσµατος  : 
Στη θέση CAL : πιέστε +/ON για την ηµέρα που θέλετε  και -/OFF για τη µέρα 
που δεν θέλετε να ποτίσετε.  
Πιέστε NEXT  για µεταβείτε σε άλλη επιλογή  ή DIAL για το επόµενο βήµα 
προγραµµατισµού. 
Στη θέση ΙΝΤ: πιέστε  /ΟΝ ή -/OFF για να επιλέξετε τη µέρα ποτίσµατος κατά 
διαστήµατα. 
Πιέστε NEXT για να επιλέξετε να ποτίζει κάθε 1η µέρα, χρησιµοποιώντας τα 
πλήκτρα +/ΟΝ και -/OFF. 
Στη θέση ODD : πιέστε  NEXT τις µονές µέρες ή DIAL 
Στη θέση EVEN :  πιέστε  NEXT τις ζυγές µέρες ή DIAL 
 
Πιέστε DIAL για να µεταβείτε στις ΩΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ (START TIMES) 
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Επιλογή:  ΩΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ - START TIMES 

  Για κάθε πρόγραµµα υπάρχουν 3 εκκινήσεις. 
Πιέστε +/ΟΝ ή OFF για να ορίσετε την πρώτη ώρα έναρξης. 
Πιέστε NEXT για να εµφανιστεί η 2η και χρησιµοποιείστε τα πλήκτρα +/ΟΝ και -
/OFF για να ορίσετε την ώρα. 
Αφού καθορίσετε τις ώρες έναρξης, µπορείτε να πατήσετε PROG για να εισάγετε 
δεδοµένα για άλλο πρόγραµµα. 
Η θέση DIAL θα µετακινηθεί αυτόµατα πίσω στο RUN TIME για το συγκεκριµένο 
πρόγραµµα. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : για να διαγράψετε την ώρα έναρξης πατήστε ταυτόχρονα το +/ΟΝ 
και το -/OFF µέχρι η οθόνη να γίνει  OFF. 
 
Πιέστε DIAL για να µεταβείτε στη θέση % ΚΛΙΜΑΚΑ 
 
 
Επιλογή:  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ – WATER BUDGET 

Με αυτή την επιλογή µπορείτε να αυξήσετε ή να 
µειώσετε την ώρα έναρξης όλων των στάσεων µε κλίµακα % από 0% µέχρι 200% 
αυξάνοντας κατά 10%. 
Πιέστε PROG για να επιλέξετε το πρόγραµµα που επιθυµείτε να 
χρησιµοποιήσετε την κλίµακα % 
Πιέστε  +/ΟΝ ή -/OFF για να αλλάξετε. 
Η αρχική ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ αντιπροσωπεύει το 100%.  
Η οθόνη θα αλλάξει αν το πρόγραµµα έχει ρυθµιστεί κάτω από 80%, την 
επόµενη φορά που θα περάσετε σε αυτή τη θέση του ταµπλό η ένδειξη θα δείξει 
80%. 
 
Ρύθµιση ενός προγράµµατος στη θέση “OFF” 
Εάν θέλετε να διακόψετε το πότισµα από ένα πρόγραµµα, µειώστε τη ρύθµιση 
στο 0%. 
Στην οθόνη θα εµφανιστεί ότι το πρόγραµµα έχει ακυρωθεί  OFF. 
Για να συνεχιστεί η κανονική λειτουργία του προγράµµατος, επιλέξτε το “% 
SCALING” και αυξήστε το ποσοστό όσο επιθυµείτε. Αυξάνοντας στο 100% θα 
επανέλθει η διάρκεια ποτίσµατος (RUN TIME) στη πραγµατική της τιµή. 
 
Πιέστε PROG για να επιλέξετε το πρόγραµµα. 
Πιέστε DIAL για να µεταβείτε στη χειροκίνητη λειτουργία MANUAL 
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Επιλογή:  ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - MANUAL 

H επιλογή MANUAL επιτρέπει την άµεση άρδευση σε 
µία ή περισσότερες στάσεις, αφού καθορίσετε χειροκίνητα την ώρα έναρξης 
και τη διάρκεια ποτίσµατος.  
Πιέστε  +/ΟΝ ή -/OFF  για να ρυθµίσετε τη διάρκεια. 
Πιέστε  NEXT για να µεταβείτε στην επόµενη στάση. 
 
Για να ενεργοποιήσετε την 1ο στάση : 
Πιέστε DIAL για να µεταβείτε στη θέση AUTO RUN 
Πιέστε DIAL -/OFF (στη θέση AUTO RUN) για να σταµατήσετε.  
Όλοι οι σταθµοί µε χειροκίνητο προγραµµατισµό RUN TIME  θα ακυρωθούν και η 
ένδειξη θα δείξει τον υπολειπόµενο χρόνο RUN TIME στη στάση. 
 
Πιέστε DIAL για να µεταβείτε στη θέση MANUAL PROGRAMS. 
 
 
Επιλογή: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ - MANUAL PROGRAMS  
 

 Η επιλογή MANUAL PROGRAMS σας επιτρέπει 
την άµεση εκκίνηση ενός ολόκληρου προγράµµατος (A, B ή C). 
Όταν χρησιµοποιείτε αυτή τη λειτουργία, ο προγραµµατιστής DDCWP θα 
υπερισχύσει του προγραµµατισµένου χρόνου εκκίνησης και θα ξεκινήσει 
αµέσως. 
Πιέστε  PROG για να επιλέξετε το πρόγραµµα που επιθυµείτε να λειτουργήσει. 
Στην οθόνη θα εµφανιστούν όλες οι στάσεις που έχουν προγραµµατιστεί στο 
επιλεγµένο πρόγραµµα. 
Πιέστε ΝΕΧΤ εάν επιθυµείτε να επιλέξετε µια διαφορετική στάση όπως την 1η 
στάση. 
Πιέστε +/ΟΝ για να ξεκινήσουν οι στάσεις που είναι σε σειρά. 
Πιέστε ΝΕΧΤ για να παρακάµψετε µια στάση η οποία ποτίζει, και να πάτε στην 
επόµενη. 
Στην οθόνη θα εµφανιστεί ο χρόνος που υπολείπεται σε κάθε στάση που είναι σε 
λειτουργία. 
Πιέστε  -/OFF για να ακυρώσετε τις στάσεις (πριν ολοκληρωθούν). 
Πιέστε DIAL για να ακυρώσετε. 
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Επιλογή: ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – OFF 
 

     
       
 
3 κύριες λειτουργίες µπορούν να γίνουν µε αυτή την επιλογή. 
 
1. ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ OFF : Το πότισµα απενεργοποιείται για όλα τα 

  προγράµµατα. Θα παραµείνουν απενεργοποιηµένα  εφ’  
   όσον δεν ακυρώσουµε την επιλογή.  
Πιέστε NEXT για να ρυθµίσετε την επόµενη λειτουργία ή πιέστε  DIAL για να 
µεταβείτε στη θέση AUTO RUN. 
 
2. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ : Το πότισµα καθυστερεί τις ηµέρες που έχετε 

  επιλέξει. 
Πιέστε  +/ΟΝ ή -/OFF για να επιλέξετε πόσες µέρες θα καθυστερήσει το πότισµα  
 
Στην οθόνη εµφανίζεται µια οµπρέλα, DLY=DELAY και την ηµέρα που το 
πότισµα θα αρχίσει ξανά (αναβοσβύνει). 
Πιέστε NEXT για να ρυθµίσετε την επόµενη λειτουργία ή DIAL για να µεταβείτε 
στο AUTO RUN. 
 
3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ : Μπορείτε να διαγράψετε όλες τις πληροφορίες 

  από ένα επιλεγµένο πρόγραµµα. Αυτή η λειτουργία είναι  
   δυνατή για οποιοδήποτε πρόγραµµα έχει επιλεγεί. 
Πιέστε  NEXT για να επιλέξετε το πρόγραµµα που θα διαγράψετε. 
Πιέστε  +/ΟΝ ή -/OFF για να διαγράψετε. Η ένδειξη ΡΕ αναβοσβήνει 5 φορές. 
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Επιλογή: ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΟΤΙΣΜΑ - ΑUTO RUN 
 

           

 
 
H επιλογή AUTO RUN χρησιµοποιείται για την παροχή πληροφοριών σχετικά µε 
τις λειτουργίες του προγραµµατιστή όπως και τον έλεγχο όλων των δεδοµένων 
που έχουν εισαχθεί στα προγράµµατα ποτίσµατος.  
Ακολούθως υπάρχει µια λίστα µε πληροφορίες τις οποίες µπορείτε να δείτε στην 
οθόνη του προγραµµατιστή. 

•  Τρέχουσα ΩΡΑ & ΗΜΕΡΑ  
• Ένα πρόγραµµα ή (προγράµµατα) που είναι εκτός λειτουργίας (OFF). 
• Πληροφορίες σχετικά µε την κατάσταση λειτουργίας: πρόγραµµα, στάση 

και ώρες εκκίνησης. 
• Ενεργοποίηση καθυστέρησης ποτίσµατος. 
• Εάν το πότισµα έχει αναβληθεί λόγω του αισθητήρα βροχής. 
• Πρόβληµα λειτουργίας µιας στάσης (στάσεων) λόγω διακοπής 

κυκλώµατος. 
• Ένδειξη πτώσης ρεύµατος. 
 

Για να απενεργοποιήσετε τον κύκλο εργασιών, πιέστε DIAL, θέση SEMI AUTO 
και µετά πιέστε OFF.  
 
Αν επιθυµείτε να ελέγξετε τι δεδοµένα έχετε σε κάθε πρόγραµµα :  
 
Program Review: Πιέστε NEXT για µετακινηθείτε προς το PROGRAM REVIEW. 
Πιέστε PROG για να επιλέξετε το πρόγραµµα. Πιέστε +/ΟΝ για να ξεκινήσει ο 
έλεγχος των δεδοµένων. 
 
Status: Εάν θέλετε να έχετε µια ολοκληρωµένη εικόνα σχετικά µε την 
κατάσταση λειτουργίας: Πιέστε ΝΕΧΤ για να µεταβείτε στην επιλογή STATUS. 
Ο χρόνος που έχει αποµείνει RUN TIME θα εµφανιστεί όπως και το πρόγραµµα 
λειτουργίας. 
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Πιέστε ΝΕΧΤ για να επιστρέψετε στην επιλογή AUTO RUN. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Κατά τη διάρκεια του προγραµµατισµού, η ένδειξη DIAL θα 
επανέλθει στη θέση AUTO RUN αυτόµατα µετά από 3 λεπτά αδράνειας. 
 
Κλείδωµα προγράµµατος 
Ο DDCWP µπορεί να ασφαλισθεί (κλειδωθεί), έτσι ώστε να µην είναι δυνατό να 
προγραµµατισθεί από µη εξουσιοδοτηµένο άτοµο. 
Στη θέση AUTO RUN, πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα + / ΟΝ  και  - / OFF και 
κρατήστε τα πατηµένα για 5 δευτερόλεπτα.  
Ο DDCWP θα «κλειδωθεί» στη θέση AUTO RUN.  
Επαναλάβετε µε την ίδια σειρά για να «ξεκλειδώσετε» το πλήκτρο DIAL. 
 
Αυτόµατη ανίχνευση ηλεκτρικής τάσης 
Ο DDCWP έχει αυτόµατο κύκλωµα ανίχνευσης ηλεκτρικής τάσης.  
Πριν ξεκινήσει το πότισµα, αυτό το κύκλωµα ελέγχει εάν οι µπαταρίες είναι 
φορτισµένες αρκετά, έτσι ώστε υπάρχει δυνατότητα να κλείσουν τα πηνία. Εάν 
δεν είναι φορτισµένες αρκετά, το πρόγραµµα ακυρώνεται και εµφανίζεται στην 
οθόνη η ένδειξη  χαµηλή µπαταρία. 
 
Σχετικά µε τη µνήµη του DDCWP 
Αυτός ο προγραµµατιστής διατίθεται  µε «επί της πλακέτας» µπαταρία ασφαλείας 
η οποία θα διατηρήσει το πρόγραµµα στη µνήµη για µερικούς µήνες στη 
περίπτωση που δεν υπάρχει ρεύµα.  
Η µπαταρία των 9 volt θα ανοίξει και στις δυο οθόνες και µπορείτε να 
προγραµµατίσετε. Μην αφαιρείτε τις µπαταρίες τους χειµερινούς µήνες. Υπάρχει 
πιθανότητα να χάσετε το πρόγραµµα που έχετε εισάγει.  
 
Μέγιστο όριο καλωδίων για τον προγραµµατιστή DDCWP 
Με τα 9 Volt της µπαταρίας (9V DC) και τη µονάδα πίεσης των 7 Bars (105 PSI) 
στη βάνα,  δείτε παρακάτω το µέγιστο όριο καλωδίων για τον προγραµµατιστή 
DDCWP – 8 στάσεων. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Γεωµηχανική Αθηνών ΕΠΕ 
Τηλ. 210-9350054  

www.geomechaniki.gr
info@geomechaniki.gr
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