
BEWATERT OM 
DE 3 UUR

OP 
ZONNE-ENERGIE

MEER ZON = 
MEER WATER

GEBRUIKEN
MET  KRAAN

Gebruikersinstructies voor Irrigatia Kraan Timer
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Muurbevestiging 
met zonnepaneel op verlenging 

Inline op een  
post-zonnepaneel, gemonteerd 
zonder verlenging 

     Zonnepaneel
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Gebruikersinstructies voor Irrigatia Kraan Timer

Technische Specificaties

*Zonnepaneel MOET worden losgekoppeld voordat u batterijen plaatst.

Algemeen Gebruik: Extern, residentiële irrigatie. Gebruik geen gerecycled of teruggewonnen water, tenzij het op 

de juiste manier is gefilterd.

Bedrijfstemperatuur: 5 °C - 50 °C.

Opslagtemperatuur: 1 °C - 80 °C.

Waterdruk: 10 PSI - 120 PSI (0,7 bar - 8 bar).

Klep: Membraanafsluiter.

Batterijen: 2 x 1,2 v AA NiMH batterijen met lage zelfontlading (klaar voor gebruik). Gebruik geen lithium- of 

alkalinebatterijen.

Zonnepaneel: 1 zonnepaneel met grondpen, muurbevestiging en 5 m verlengkabel.

Kraanverbinding: 1in of ¾in binnendraad BSP of sneladapter. Keer de stroomrichting niet om.

Bedieningselementen gebruiker: 5 rubberen knoppen, I hoog contrast monochrome LCD.

Onderhoud: niet operationeel. Open de behuizing niet.

Verbinding Kraan

Verbinding Slang

Verbinding 
Zonnepaneel*

Batterijhouder*

Richting W
ater



Selecteer instelling

Wijzig instelling
Druk 3 seconden
op OK om
instellingen te
bevestigen

Installatie

BEDIENING KRAAN TIMER

Kenmerken

De Irrigatia kraan timer kan worden bevestigd aan een 
kraan of inline. Als het op een zonnige locatie is, kan 
het zonnepaneel worden bevestigd met behulp van de 
aangebrachte korte kabel, anders moet de meegeleverde 
extensie worden gebruikt om het op een zonnige locatie 
te plaatsen. Indien nodig kunnen tot 2 verlengsnoeren 
worden gebruikt.

Het kan worden aangesloten op uw bestaande 
irrigatiesysteem, indien nodig met behulp van een 
drukregelaar aan de uitlaatzijde. U kunt Irrigatia-
verlengingssets ook gebruiken om een nieuw 
irrigatiesysteem te installeren.

Standaard geeft de timer bij daglicht elke 3 uur gedurende 
minimaal 3 minuten water, maar geeft automatisch langer 
water als het zonnig is.

4 Programma-instellingen

•  DAG (irrigeert met vooraf gedefinieerde intervallen 

gedurende de dag of bij zonsopgang, afhankelijk van 

de instelling "bewater elke"

• NACHT (irrigeert bij schemering)

•  HANDMATIG (irrigeert onmiddellijk voor de 

geselecteerde bewateringstijd)

• UIT (schakelt de timer uit)

Bewater Elke - stelt in hoe vaak het systeem water 

geeft - het bewateringsinterval

•  DAG-modus - selecteerbaar 1 tot 6 uur - selecteer 24 

HRS om bij zonsopgang water te geven

• NACHT-modus (irrigeert bij schemering)

Minimale Bewateringstijd - stelt de minimale tijd in 

minuten in waarop het systeem water geeft

Zonne-aanpassing - De hoeveelheid invloed van de 

zon op de bewateringstijd

Voorbeeld +/-

• Voorbeeld toont de voorspelde bewateringstijd

•  +/- Gebruik dit om de bewateringstijd met een 

percentage omhoog of omlaag te verschuiven
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Instellingen

Standaard Bereik

Programma Dag Dag, Nacht, Handmatig, 
Uit

Bewatering elke 3 uur 1 - 6, (24 uur)

Min. 
bewateringstijd

3 min 0 - 15 (0-60 min)

Zonne-aanpassing 6 0 - 10

Voorbeeld +/- 100% 10 - 300%

Eenvoudige bediening
De Irrigatia kraan timer is geprogrammeerd met 
standaardinstellingen die geschikt zijn voor de 
meeste toepassingen. Met de buzzer-instellingen 
kunt u de bewateringstijd verlengen/verkorten.

Als u            5 seconden tegelijkertijd drukt, worden 
de standaardinstellingen hersteld.

+-



Buzzer Scherm

Geavanceerde Instellingen

De Buzzer-instelling maakt het gemakkelijk om de 
bewateringstijden aan te passen naarmate uw planten 
groeien, of u nu de standaardinstellingen of geavanceerde 
instellingen gebruikt.

Buzzer aanpassen: 
•  Druk op een willekeurige knop om de controller te 

activeren.
•  Gebruik de            knoppen om naar voorbeeldregel te 

scrollen.
•  Gebruik de            knoppen om de buzzer op de 

gewenste waarde in te stellen.

Druk 3 seconden op OK om te bevestigen.

Merk op dat een rode kleur op het schermdiagram een 
knipperend symbool op het LCD-scherm aangeeft.

BEWATERINGSMODUS INSTELLEN

DAG

Automatische bewatering gedurende de dag. Indien 

ingesteld op 24 uur, begint de bewatering bij zonsopgang.

NACHT 

Automatische bewatering bij zonsondergang 

HANDMATIG 

Handmatig, eenmalig water geven 

UIT

BEWATERINGSPERIODE INSTELLEN

DAG, 1-6 Uur 

Interval tussen bewatering begint gedurende de dag. 

DAG, 24-uur 

Bewatering begint bij zonsopgang 

NACHT 

Bewatering begint bij zonsondergang 
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Gebruikersonderbreking: als de gebruiker tijdens handmatige en automatische bewatering op een 
knop drukt, stopt de controller onmiddellijk met bewatering en keert terug naar vorige instellingen voor de 
volgende bewatering. 



Handmatige Bewatering

BEWATERINGSTIJD INSTELLEN

Wanneer het interval tussen bewateringen is ingesteld 

op 1-6 uur, kan de minimale bewateringstijd worden 

aangepast op 1-15 minuten.

Indien ingesteld op 24 uur kan de minimale 

bewateringstijd worden ingesteld op 1-60 minuten.

Als de minimale bewateringstijd op nul is ingesteld, 

gebeurt alle bewatering volgens de instellingen voor 

invloed door de zon (zie hieronder).

ZONNE-INVLOED INSTELLEN

De Zonne-invloed dient om de bewateringstijden te 

verlengen volgens de intensiteit van het zonlicht. Indien 

ingesteld op 0, is er geen invloed van de zon – de timer 

werkt volgens de minimale tijdsinstellingen en het display 

toont  - 

Ga naar  www.irrigatia.com/wateringcalculator

om de invloed op de instellingen te bekijken

De standaard handmatige bewateringstijd is 0.  

De controller onthoudt de laatste instelling.

Zonne-invloed maakt hier geen verschil.

Aan het einde van handmatige bewatering, keert de 

controller terug naar de vorige bewateringsmodus.
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Gebruikersonderbreking: als de gebruiker tijdens handmatige en automatische bewatering op een 
knop drukt, stopt de controller onmiddellijk met bewatering en keert terug naar vorige instellingen voor de 
volgende bewatering. 



Programmering Bevestigen/
Annuleren

Aftellen Bewatering

Tijdens het programmeren biedt de controller een live 

update over de werkelijke bewateringstijd, ervan uitgaande 

dat de zon blijft zoals nu.

Bij het programmeren van deze updates wordt elke 

seconde bijgewerkt, maar in stand-by wordt elke 10 

minuten bijgewerkt.

Wanneer de gebruiker drie (3) seconden op OK drukt, 

knippert de controller eenmaal op het scherm en slaat de 

instelling vervolgens op.

Als er na 1 minuut geen gebruikersactiviteit is, verlaat de 

controller het programmeerproces en keert terug naar de 

vorige opgeslagen instelling.

Tijdens automatische bewatering, telt het display van de 

controller de resterende bewateringstijd af.

Aan het einde van automatische bewatering keert de 

controller terug naar de normale weergave.
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Live Voorbeeld

Gebruikersonderbreking: als de gebruiker tijdens handmatige en automatische bewatering op een 
knop drukt, stopt de controller onmiddellijk met bewatering en keert terug naar vorige instellingen voor de 
volgende bewatering. 



Stand-by: Dag

Stand-by: Nacht

Overdag toont de controller de tijd tot de volgende 

bewateringscyclus en een voorbeeld van de 

bewateringstijd. Het scherm wordt elke 10 minuten 

bijgewerkt.

Opmerking: als de bewateringsmodus (Programma) elke 

24 uur op NACHT of DAG is ingesteld, geeft het scherm 

alleen een voorbeeld van de volgende bewateringstijd 

weer.

's Nachts geeft de controller een leeg zonsymbool weer. 

De controller meet om de 10 minuten de spanning van  

het zonnepaneel maar niet de stroom van het 

zonnepaneel noch de batterij.
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Ga voor meer informatie over deze of één van de 
andere producten in ons assortiment naar:

www.irrigatia.com

Gedetailleerde instructies zijn te vinden op: irrigatia.com/wrtt

Gebruikersonderbreking: als de gebruiker tijdens handmatige en automatische bewatering op een knop drukt, stopt de 
controller onmiddellijk met bewatering en keert terug naar vorige instellingen voor de volgende bewatering. 


