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1 OPIS 

ODRA RAIN 2010 pozwala na łatwe sterowanie deszczownią za pomocą 
przycisków. 

Podświetlany, czterowierszowy wyświetlacz zapewnia wszechstronną sygnalizację aktualnego stanu 
funkcjonalnego maszyny. 

Poprzez ciągłe porównywanie wartości ustawionej i wartości rzeczywistej prędkości nawijania 
przewodu PE można uzyskać zakładaną dawkę polewową. 

ODRA RAIN 2010  składa się ze skrzynki z układami elektronicznymi, okablowania z 
podłączonymi czujnikami długości rury polietylenowej (PE), prędkości zwijania i odcięcia, jak również 
podłączenia do akumulatora, ogniwa słonecznego oraz silnika regulującego pracę turbiny. 
Przygotowane jest również podłączenie służące do instalacji zaworu odcinającego (wyposażenie 
opcjonalne). 

Układy   elektroniczne   ODRA RAIN 2010     są   bardzo   wytrzymałej   konstrukcji   i   zostały 
przetestowane w różnorodnych warunkach klimatycznych. 
Jeżeli   mimo   to   występują   problemy,   zaleca   się   wymianę   kompletnej   skrzynki   z układami 
elektronicznymi. Jeżeli uszkodzony jest czujnik, możliwa jest również wymiana wyłącznie tego 
czujnika. 

ODRA RAIN 2010 4200 posiada wyj ście dla transmitera SMS 4210 pozwalaj ącego na 
sterowanie deszczowni ą za pomoc ą telefonu komórkowego.  

 
Płyta czołowa musi być otwierana bardzo ostrożnie! W celu zagwarantowania ,że 
uszczelka pokrywy będzie zapewniać odpowiednie zabezpieczenie przez wilgocią, 
pokrywa musi być zamykana również bardzo ostrożnie!   

 

 

 

 
 

Zawsze należy odłączyć akumulator zanim przystąpi się do prac spawalniczych i 
remontowych w urządzeniu DESZCZOWNIA! 

 

Ze względu na standardowe ogniwo słoneczne, w sezonie irygacyjnym doładowywanie akumulatora 
nie jest konieczne. Jeżeli jednak doładowanie okaże się konieczne, maksymalny prąd ładowania nie 
powinien przekroczyć 2 A. 

ODRA RAIN 2010    utrzymuje wcześniej ustawioną prędkość wybierania na stałym poziomie w 
trakcie całego cyklu wybierania rury. 

Ze względu na proste przypisanie funkcji do przycisków, wymagania stawiane operatorowi 
obsługującemu urządzenie są bardzo niskie. 

Normalnie, ODRA RAIN 2010    pracuje w trybie oszczędzania energii bez wyświetlania informacji. W 
celu uaktywnienia układów elektronicznych i włączenia podświetlenia standardowego wyświetlacza, 
wystarczy po prostu nacisną przycisk „Włączenie zasilania” (POWER ON) lub przycisk „Wybieranie rury 
PE” (PE-pipe retraction). 

 

  

UWAGA !  
 

UWAGA !  
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2 Charakterystyka ODRA RAIN 2010    

> Regulacja prędkości zwijania rury PE 
> Ustawienie czasu startu maszyny 
> 4 sterfy prędkości w trakcie zwijania rury PE 
> Przed i poirygacyjan faza nawadniania 
> Rejestrowanie łącznego czasu pracy deszczowni 
> Wskazanie czasu zakończenia pracy deszczowni 

3 Wyświetlane informacje (okna)  

ODRA RAIN 2010    posiada 5 różnych wyświetlanych okien 

Standardowe wyświetlanie 
 

PRĘDKOŚĆ 30.0 m/h 

CZAS 08 : 45 

START : 

STOP 22 : 45 

Pierwszy wiersz pokazuje pożądaną prędkość wybierania; może ona być zmieniona w dowolnym 
czasie, nawet jeżeli system jest w trakcie irygowania (ustawienie domyślne 30 m/godz.). 

Drugi wiersz pokazuje aktualny czas w godzinach i minutach. Ustawinia i poprawianie czasu jest 
zawarte w Programie 00 (parametr 1) – patrz strony 16 i 17. 

Trzeci wiersz pokazuje czas startu deszczowni . Czas startu może być uruchomiony na 24 godziny 
przed startem 

Czwarty wiersz pokazuje czas zakończenia pracy deszczowni , wliczając czasy fazy przed i 
poirygacyjnej w minutach. Jeżeli liczba miga, oznacza to, że system jest aktualnie w fazie przed lub 
poirygacyjnej. 

Jeżeli zamiast prędkości na wyświetlaczu pokazywany jest komunikat „SŁABY AKUMULATOR” (LOW 
BAT), oznacza to, że napięcie akumulatora jest niższe niż 11,8 V. Należy wówczas naładować 
akumulator za pomocą zasilacza lub wymienić akumulator. (Sprawdzić czy ogniwo słoneczne 
odpowiednio pracuje, patrz 2-gie okno , 3-ci wiersz menu testowego). 

Naciśnij MENU jeden raz (1 x) aby 
 

przejść do 

1pierwszego okna 
 

DŁUGOŚĆ RURY PE NA ZIEMI 000 m 

NAPIĘCIE AKUMULATORA 12.3 V 

ŁADOWANIE ze PANELA SŁON. ON 

PRZED IRYGAC. FAZ 00 min PO IRYGAC. FAZA     00 min 
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Pierwszy wiersz pokazuje długość rury PE rozłożonej na ziemi. 

Możliwe jest ręczne wprowadzenie tej długości, przykładowo po zaistnieniu błędu zliczania (np. 
zlokalizowanie przyczyny i wymiana czujnika długości), w tym zakresie patrz Arkusz Parametrów nr 1, 
stała programowania nr 07. 

Drugi wiersz pokazuje napięcie akumulatora. 

Trzeci wiersz pokazuje czy akumulator jest ładowany przez ogniwo słoneczne. Akumulator jest 
ładowany, jeżeli jego napięcie jest niższe od 14,0 V. 

Czwarty wiersz pokazuje czasy faz przed i poirygacyjnej w minutach. Jeżeli liczba miga, oznacza to, 
że system jest aktualnie w fazie przed lub poirygacyjnej. 

Naciśnij MENU dwa razy ( 2 x ) aby  przejść do 

2giego okna 
 

WYŁĄCZNIK CIŚNIENIOWY ■ 
STOP SENSOR ■ 
PRĘDKOŚCI   SENSOR ■   ■ 

MOTOR 1                                ■        MOTOR 2                       ■ 

Jeżeli symbol    ■ jest wyświetlany to znaczy , że ta funkcja jest włączona. 

Pierwszy wiersz z prawej strony – pokazuje czy zamontowany jest czujnik ciśnienia na deszczowni. 
Symbol     ■ ukazuje się, gdy czujnik ciśnienia jest podłączony. Maszyna będzie pracować 
wówczas jeżeli ciśnienie jest odpowiednie lub jest zatrzymana jeżeli ciśnienie jest niższe niż 
minimalne ciśnienie ustawione na czujniku. 

Drugi wiersz pokazuje czy uruchomiony jest czujnik zatrzymania ,    ■  symbol ukazuje się wtedy gdy 
czujnik jest podłączony (położenie pracy , magnes znajduje się 2 – 3 mm od czujnika). 
Deszczownia może pracować jeżeli czujnik zatrzymania jest włączony i znajuje się w położeniu pracy. 

Położenie pracy Położenie odcięcia 
 

/ / 
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Czujnik zatrzymania pełni trzy funkcje:  

1)      Zerowanie licznika długości położonej rury PE: 
Kiedy zadziała, długość ułożonej rury jest ustawiana na zero. 

2) Faza poirygacyjna: 
Jeśli po zakończeniu cyklu irygacyjnego ma być przeprowadzona faza poirygacyjna (długość 
ułożonej rury PE wyniesie 0), najpierw uruchamiana jest funkcja poirygacyjna, a następnie 
ODRA RAIN 2010 4000 S jest wyłączane. W programie standardowym faza poirygacyjna jest 
uruchamiana 8 m przed końcem cyklu. 

3) Zapobiega impulsowaniu silnika regulacyjnego. Po uruchomieniu czujnika zatrzymania, żadne 
impulsy nie są przesyłane do silnika regulacyjnego. 

Trzeci wiersz pokazuje czy czujniki prędkości s a w dobrym stanie . Symbol          ■ ■ pokazuje się , 
kiedy jakiś magnes uruchamia dwa czujniki prędkości przy obrocie tarczy z magnesami. 
Czwarty wiersz pokazuje czy motory 1 i 2 zostały wyłączone po dotarciu do blokad mechanicznych. 

Jeżeli symbol    ■    ukaże się a jeden z silników nie dotarł do swojego położenia końcowego , oznacza 
że w turbinie ( MOTOR 1 ) lub w zaworze odcinającym ( MOTOR 2 ) jest jakaś blokada. 
Silnik jest wyłączany kiedy pobór prądu przekroczy 4.7 ampera i pojawia się symbol  ■ 

Jeśli na wyświetlaczu widoczny jest migający komunikat SILNIK 1 (MOTOR 1), oznacza to, że ten 
silnik regulacyjny aktualnie pracuje. 

 

W tym okresie pracy silnika (maks. 26 s), korzystanie z klawiatury nie jest możliwe. Jeśli na wyświetlaczu 
widoczny jest migający komunikat SILNIK 2 (MOTOR 2), oznacza to, że silnik 
napędzający zaworu odcinającego aktualnie pracuje. 

 

Korzystanie z klawiatury w okresie pracy silnika nie jest możliwe. Silnik pracuje maksymalnie przez 26 s. 

  
Naciśnij MENU trzy razy   ( 3 x )              aby przejść do 

 
 
 
 
      MOTOR 1 

 
 
 
 
      MOTOR 2 
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3ciego okna 
 

AKTUALNA 
PRĘDKOŚĆ 
ZWIJANIA RURY PE 

0 0 0 m/h 

ŁĄCZNY CZAS PRACY 0 0 0 0 0 h 

  

  

Pierwszy wiersz pokazuje aktualną prędkosć pracy deszczowni. 
Ta informacja wyświetlana jest potrzebna, w celu umożliwienia sprawdzenia maksymalnej możliwej 
prędkości wybierania przez maszynę, w wypadku gdy prędkość ODRA RAIN 2010    jest ustawiona 
dużo wyżej niż jest to możliwe do osiągnięcia przy istniejących obciążeniach. Aktualna prędkość może 
różnić się od prędkości ustawionej, na przykład po starcie, kiedy rura PE nie jest jeszcze napięta. 
Średnia prędkość robocza ODRA RAIN 2010    jest dokładna w granicach 10 m wybierania 
i odpowiada dokładnie pożądanej prędkości ustawionej (w menu standardowym). 

Drugi wiersz pokazuje łączny czas pracy deszczowni , od pierwszego uruchomienia. 

Naciśnij MENU cztery razy   ( 4 x ) aby  
 przejść do 

4tego okna 
 

0 0 0 m 3 0,0 0 0 0 m 

0 0 0 m 3 0,0 0 0 0 m 

0 0 0 m 3 0,0 0 0 0 m 

0 0 0 m 3 0,0 0 0 0 m 

W tym oknie możemy wejść do 4 różnych stref prędkości na jednym pasie nawadnianego pola 

Aby wejść - patrz str. 11 i 12. 

4  DESZCZOWNIA praca z ODRA RAIN 2010    

SKRÓCONA INSTRUKCJA  

> wyciągnij lub połóż rurę PE 
> podłącz zasilanie wody 
> włączyć przełożenie 
> ustawić żądaną wartość na ODRA RAIN 2010 
> otworzyć dopływ wody 
> nawadnianie ruszy automatycznie 
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INSTRUKCJA OBSŁUGI ODRA RAIN 2010    

Po dłuższym okresie bezczynności układ elektroniczny ODRA RAIN 2010  znajduje się w stanie 
czuwania. Wybranie lub ułożenie rury PE uaktywnia układ elektroniczny i zaczyna się liczenie długości 
wybieranej lub układanej rury. 

Przykład wy świetlania standardowego  

Wyciągnięto rurę PE o długości = 300 m o godzinie 8:45 
 

PRĘDKOŚĆ 30.0 m/h 

CZAS 08 : 45 

START : 

STOP 22 : 45 

4.1 ZMIANA PRĘDKOŚCI 

Domyślna prędkość 30 m/h może być zmieniana za pomocą przycisków.    

Najpierw prędkość zmienia się krok po kroku w krokach równych 0,1 m/godz., a następnie w krokach 
równych 1,0 m/godz. 
Prędkość może być zmieniona w dowolnym momencie w czasie pracy maszyny. 
Czas irygacji pozostały do końca cyklu również jest automatycznie dostosowywany. 

Zmiana prędkości nie jest możliwa w czasie pracy silnika regulacyjnego turbiny lub silnika zaworu 
odcinającego. Wówczas na wyświetlaczu pokazywany jest komunikat SILNIK 1 lub SILNIK 2. 

Wraz ze zmianą prędkości zmieniany jest również czas odpowiadający zakończeniu nawadniania. 
 

PRĘDKOŚĆ 20.0 m/h 

CZAS 08 : 45 

START : 

STOP 02 : 45 

Znaczy to , że nawadnianie zostanie zakończone po 15 godzinach następnego dnia o godzinie 2:45 . 
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                                                 Kiedy chcemy dostosować ustawionią prędkość do prędkości    aktualnie 
                                                       osiąganej przez deszczownię należy otworzyć 3-cie okno(nacisnąć 3xrazy 
                                                      przycisk MENU). W tym oknieo mżemy odczytać aktualnie osiągana prędkość 
                                                      I wtedy możemy zredukować zadaną prędkość do aktualnie osiąganej. 

 

 

UWAGA !
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4.2 PRZED i POIRYGACYJNA FAZA 

Przyciski

 

 

fazt PRZED i POIRYGACYJNEJ są używane do uruchamiania tych funkcji.

Czasy faz przed i poirygacyjnej są wcześniej zaprogramowane. ODRA RAIN 2010  oblicz je jako 8 
krotności czasu koniecznego do pokrycia 1 m przy aktualnej prędkości. 

Przykład: Przy vE = 20 m/godz. czas wybrania 1 m wynosi 3 minuty. Wynikający z tego czas 
fazy       przedirygacyjnej       wynosi       8       x       3       min       =       24       min. 
Czas fazy poirygacyjnej również wynosi 8 x 3 min = 24 min. 

Wyświetlanie w 1 szym oknie:  
 

DŁUGOŚĆ RURY PE 300 m 

NAPIĘCIE AKUMULATORA 12.3 V 

ŁADOWANIE AKUMULATORA ON 

PRZED IRYG. FAZA   24 min PO IRYG. FAZA   24 min 

Wartość tego mnożnika „8” może być zmieniona w programie (stałe programu nr 1 i nr 2) -   patrz 
Arkusz Parametrów 1: Stałe. 

Jeżeli tryb przedirygacyjny jest uaktywniony, maszyna po uruchomieniu pracuje przez około pół metra 
i następnie zatrzymuje się na czas fazy przedirygacyjnej. 

Jeżeli w trybie przedirygacyjnym naciśniemy przycisk  To         
             

tryb ten zostanie skasowany. 

Przed uaktywnieniem trybu przedirygacyjnego rura PE powinna zostać wyciągnięta (rama odcinająca, 
a tym samym również czujnik odcinania, powinny znajdować się w położeniu pracy), a wcześniej 
powinien zostać naciśniety przycisk START-ZEROWANIE. 

Jeżeli uaktywniony jest tryb poirygacyjny, maszyna zatrzymuje się 8 m przed końcem cyklu na czas 
fazy poirygacyjnej. Wartość ta jest wcześniej ustawiona i może być zmieniona w stałej programu nr 6 - 
patrz Arkusz Parametrów 1: Stałe. 

Jeżeli w trybie poirygacyjnym naciśniemy przycisk to tryb ten zostanie skasowany. 

Przed uaktywnieniem trybu poirygacyjnego rura PE powinna zostać wyciągnieta (czujnikm odcinania powinien 
znajdować się w położeniu pracy) , a wcześniej powinien zostać nacisniety przycisk ”START-RESET”. 

Dlatego czas zakończenia nawadniania się zmieni: . 2 : 45 + 24 min + 24 min 
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PRĘDKOŚĆ 20.0 m/h 

CZAS 08 : 45 

START : 

STOP 03 : 33 

Znaczy to , że cykl nawadniania zostanie zakończony po 15 godzinach i 48 minutach tj. o godzinie 3 : 
33 następnego dnia. 

4.3 START 

Jeżeli rura PE zostanie wyciągnięta I ustawiona jest prędkość zwijania rury PE nawadnianie jest 
uruchamiane poprzez naciśnięcie 

„START-RESET” 

Jeśli ma być uruchomiona faza przed lub po irygacyjna      

należy nacisnąć właściwy przycisk

Naciśnięcie START-RESET przycisku po aktywowaniu fazy przed lub po irygacyjnej spowoduje 
anulowanie tych funkcji. 

Przed uaktywnieniem trybu poirygacyjnego rura PE powinna zostać wyciągnieta (czujnik odcinania 
powinien znajdować się w położeniu pracy) , a wcześniej powinien zostać nacisniety przycisk 
”START-RESET”. 

If the START–RESET key is pressed the turbine flap closes (the turbine starts to rotate) and the shut- 
off valve (if existing - optional) opens. 

4.4 CZAS STARTU CYKLU NAWADNIANIA 

ODRA RAIN 2010    oferuje możliwość zaprogramowania czasu cyklu nawadniania. (Czas startu 
może być opóźniony do 23 h i 59 min). System może nie rozpocząć pracy o godz. 8:45 ale na 
przykład 11;45. 
 

PRĘDKOŚĆ 20.0 m/h 

CZAS 08 : 45 

START 11 : 45 

STOP 06 : 33 

Wtedy koniec czasu pracy się zmieni na godzinę 6 : 33. 

Możliwe jest opóźnienie startu do 24 godzin.

 
 

 
 
 

 
 



www.nawadnianie.com ODRA ODRA 2010 13 

 

 

4.4.1   Ustawienie czasu startu 
  
Raz nacisnąć STOP key  
 
 
 
Później nacisnąć PROGRAM trzy razy (3x) 
 

 

ustawić żądany czas za  

 

pomocą przycisków ze strzałkami 

 

Wróć do standardowego  
 

okna naciskając przycisk MENU 

4.5 PROCEDURA DLA WPROWADZENIA RÓŻNYCH PRĘDKOŚCI 

Naciśnij MENU 4 x razy  
 

aby wyświetlić 4-te okno. 

 

0 0 0 m 3 0,0 0 0 0 m   . 
 

0 0 0 m 3 0,0 0 0 0 m   . 
 

0 0 0 m 3 0,0 0 0 0 m   . 
 

0 0 0 m 3 0,0 0 0 0 m   . 

Rura PE musi być wyciągnięta . (Komputer musi mieć wprowadzoną długość rury PE rozłozonej na 
ziemi zanim przejdziemy do procedury ). 

Na przykład komputer pokazuje , że na ziemi mamy rozłożone   400 m rury PE. 

 

Nacisnąć PROGRAM key                               „trzy razy (3x) aby otworzyć właściwe okno : 

4 0 0 m 
3 0,0■  

0 0 0 m   . 

 

0 0 0 m 3 0,0 0 0 0 m   . 
 

0 0 0 m 3 0,0 0 0 0 m   . 
 

0 0 0 m 3 0,0 0 0 0 m   . 
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Teraz możesz wejść do żądanej prędkości zwijania dla pierwszej strefy za pomoca przycisku, np . 25 
m/h. (kursor miga zawsze przy wartości, którą w danym momencie zmieniamy za pomocą 
przycisków) 

 

Nacisnąć PROGRAM    ponownie wtedy kursor przejdzie na kolejne pola 

      

4 0 0 m 2 5,0 
0 0 0 m■    
. 

 

0 0 0 m 3 0,0 0 0 0 m   . 
 

0 0 0 m 3 0,0 0 0 0 m   . 
 

0 0 0 m 3 0,0 0 0 0 m   . 

Teraz wprowadzisz długość pierszej nawadnianej strefy np. będzie ona do 300 m pola. 

Naciśnij PROGRAM aby 
 

przejść kursorem do ustawienia prędkości dla drugiej strefy 

4 0 0 m 2 5,0 3 0 0 m   . 
 

3 0 0 m 
3 0,0■   

0 0 0 m   . 

 

0 0 0 m 3 0,0 0 0 0 m   . 
 

0 0 0 m 3 0,0 0 0 0 m   . 

Wchodzimy do kolejnej żądanej prędkości zwijania I wprowadzamy żądaną długość pola dla tej 
prędkości . Tak przechodzimy , aż do 4-tej strefy . 

Jeśli teraz naciśniemy ponownie 
poniżej:  

PROGRAM , wyświetlane okno będzie wyglądać jak 

 
 

: 

DEL. PRESS MENU 
 

SAVE PRESS PROGRAM 

 

Jeśli naciśniemy PROGRAM wtedy wprowadzone dane zostaną zapamiętane
 

i uwzględnione w trakcie 
 

nawadniania. 
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Jeśli naciśniesz MENU   
 
 zamiast  PROGRAM wprowadzone dane będą anulowane i 

Wprowadzone prędkość będzie jednakowa dla całej długości nawadnianego pola. 

Jeżeli wprowadzone dna były poprzez naciśniecie przycisku PROGRAM to będą one obowiązujące 
dla nawadniania następnego pola. 

Program może być sprawdzony w 5-tym oknie w każdym momencie. 

Aby anulować istniejący program, w tym menu musi być wybrany pierwsze (naciśnij przycisk MENU 
trzy razy), i wtedy naciśnij PROGRAM przycisk aż do momentu kiedy wymienione okno się pojawi. 
Wtedy naciśnij przycisk MENU aby anulować isntniejący “Program”. 

4.6 MONITORING 

Program ma wbudowany sytem monitorujący. 
Będzie on pracował tylko w połączeniu z zaworem odcinającym – nadciśnieniowym. 

Fabrycznie system monitoringu jest nieaktywny . (Arkusz parametrów 2, dane maszyny 17, wartość 
“0” – kontrola wyłączona). 

Monitoring jest aktywowany poprzez ustawienie arkusza parametrów 2, dane maszyny 17 wartość 
“1”. W tym trybie , monitorowanie będzie aktywne jeśli DESZCZOWNIA nie osi ągnie  ustawionej 
szybkości w granicach zaprogramowanego czasu (stosownie do arkusza parametrów 1, stała 
programu 03). 

Fabrycznie stała programu 03 jest ustawiona na 20 minut. Po tym czasie zawór wyłączający jest 
zmknięty i maszyna przestaje pracować .   W wiekszości przypadków powodem jest ustawienie zbyt 
wysokiej prędkości zwijania lub zablokowanie dyszy regulacyjnej w turbinie. 

By zagwarantować sobie, że ustawiona prędkość zwijania jest faktycznie osiągana I maszyna nie 
będzie wyłączona , należy sprawdzić faktyczną prędkość zwijania poprzez naciśnięcie przycisku 
MENU trzy razy. 

Jeżeli system jest wyposażony w czujnik ciśnienia to deszczownia będzie uruchamiane kiedy zostanie 
osiągniete wcześniej ustawione minimalne cisnienie i zostanie zatrzymana kiedy to ciśnienie będzie 
niższe od minimalnego. Kiedy ciśnienie ponownie się zwiększy 

4.7 STOP 

Na koniec cyklu nawadniania czujnik odcinania jest uruchamiany przez ramę odcinająca i pręty odcinające. 

Sensor w pozycji wyłączenia 
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W ten sposób turbina zatrzymuje się , a zawór ocinający - nadciśnieniowy - jest powoli zamykany i 
pozostaje w tym      położeniu do następnego cyklu. 

Jeśli DESZCZOWNIA jest podłączony do hydrantu , ciśnienie wtedy istniejące    po 
zamknięciu zaworu może zostać zredukowane przez naciśniecie przyciasu START-  
 RESET. 

 
Zawór odcinający otwiera się i ciśnienie jest upuszczane prze rurę PE. 
Jeśli zainstalowany jest zawór niskociśnieniowy , otwiera się on bardzo szybko. 
Zamyka się ponownie po ok. 15 minutach. 

Proces nawadniania może zostać zawsze zatrzymany naciskając STOP                   p   przycisk. 

  

Klapa turbiny otwiera się (turbina zatrzymuje się), nadciśnieniowy zawór odcinający zamyka 
się albo niskociśnieniowy zawór odcinający otwiera się. 
Ułożona długość rury PE jest utrzymywana w pamięci. Jest ona kasowana do 000, jeżeli 
zostanie uaktywniony czujnik odcinania (znajdzie się w położeniu odcięcia). 

4.8 RADIO MONITORING 

ODRA RAIN 2010 jest wyposażony w wejście pozwalające na podłącznie transmitera wysyłającego 
informację o pracy deszczowni drogą radiową. 

PARAMETRY 
12 V signał max. 4.5 Amper, 12 sekund długi , wejście terminalu 17 i 18. 

Sygnał jest wysyłany jeżeli: 
1. po rozwinięciu przewodu PE jego długość nie zostanie wprowadzona (stała nr 8 wartość 

1 – 1000 m ) 
2. maszyna zostanie zatrzymana z powodu zbyt niskiego ciśnienia wody 
3. maszyna zostanie zatrzymana na końcu cyklu nawadniania lub czujnik odcięcia zostanie 

uruchomiony z innych przyczyn 
4. maszyna była zatrzymana przez system monitorujący 

Sygnał będzie wysłany kiedy stała programu 8 (parametr) nie jest 0. 

Podłączenie:  
Podłącz transmitter do wejścia 15 i 16. Te wejścia muszą być użyte aby zacząć pracować lub 
zatrzymać deszczownię. 

Jeśli maszyna jest wyposażona w czujnik ciśnienia dodatkowo są dwie możliwości: 

1. Kiedy terminale są podąłczone równolegle 
Sygnał jest wysyłany z transmitera na maszynie do stacji radiowej na farmie (lub lokalnej) 

2. Jeżeli odbiornik I czujnik ciśnienia na maszynie są połączone szeregowo deszczownia zacznie 
pracować automatycznie kiedy żądane ciśnienie zostanie osiągnięte 

Wejście jest aktywne kiedy w danych maszyny N. 14 (arkusz parametrów 2) wynosi 1. 
 

Należy zachować szczególną ostrożność podczas instalowania transmitera  
na deszczowni. 

  

 

 

 

 

UWAGA ! 
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4.9   PRZEŁĄCZNIK CIŚNIENIOWY (WYPOSAŻENIE W OPCJI) 

Jeżeli maszyna DESZCZOWNIA, po ustawieniu do cyklu pracy, ma zacząć pracować jedynie po 
tym jak 
przewodzie zasilającym w wodę pojawi się wymagane ciśnienie (uruchomienie ciśnieniowe), musi ona 
posiadać zainstalowany przełącznik ciśnieniowy. 

Jeżeli takowy przełącznik jest dostępny, system monitoringu również będzie przerywał cykl irygacyjny 
w wypadku wystąpienia niskiego ciśnienia wody. Jak tylko ciśnienie powróci do normalnego poziomu, 
cykl irygacyjny jest kontynuowany. 

5 OPIS USTEREK – ODRA RAIN2010  
 

Usterka  Przyczyna  Zapobieganie  

Ogniwo słoneczne jest 
brudne 

Oczyścić 

Ogniwo słoneczne jest 
uszkodzone 

Zostawić maszynę w słońcu. 
Wymienić panel słoneczny. 

Akumulator nie jest ładowany. 

Akumulator jest 
uszkodzony 

Naładować lub wymienić 

Usterka w systemie 
elektronicznym 

Przykryć ogniwo słoneczne, 
adłączyć akumulator I 
ponownie go 
podłączyć(kasowanie) 
Wezwać serwis klienta 

 Wymienić układ elektroniczny. 

Uszkodzony system 
elektroniczny 

  

Błąd nadmiernego 
zwinięcia 

Wyłączyć zasilanie w wodę. 
Poluzować rurę PE. 
Wyregulować maszynę. 

Przedwczesne wyłączenie 
maszyny 

Rama odcinajaca została 
przypadkowo 
uaktywniowna. 

Ustawić ramę odcinającą w 
położeniu pracy i nacisnąć 
przycisk “START” 

Niskie ciśnienie w linii 
zasilającej. 

Zwiększyć ciśnienie lub 
wprowadzić prędkość zwijania 
zgodnie z tabelą 
nawodnieniową. 

Niewłaściwe przełożenie Zmienić przełożenie 

Nie jest osiągana prędkość 
zwijania. 

Zablokowana regulacja 
turbiny 

Usunąć obce ciało 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



www.nawadnianie.com ODRA ODRA 2010 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



www.nawadnianie.com ODRA ODRA 2010 21 

 

6 PROCEDURA PROGRAMOWANIA  

Układ elektroniczny jest zaprogramowany fabrycznie. 

Wprowadzenia i odczyty są dokonywane wyłącznie za pośrednictwem menu standardowego oraz 
dwóch menu testowych. 

Jednakże, jeżeli warunki w miejscu pracy wymagają ustawień różniących się od tych danych, możliwe 
jest wprowadzenie odpowiednich zmian w stałych programu i danych maszyny. 

Należy postępować następująco: 

Ażeby dotrzeć do stałych, prędkość musi być ustawiona na 11,1 m/godz. 

                   Jeśli wyświetlanie jest US (calach), należy wprowadzić    11 

 [f/h] zamiast      11,1 [m/h]. 

Naciśnij      PROGRAM 
ich modyfikacji  

 

 

szybko trzy razy (3 x). W celu uzyskania dostępu do stałych i 

Naciśnik PROGRAM ponownie raz aby przejść do stalych o numerach 00 do 09 – patrz arkusz 
parametrów nr 1. 

Aby zmieniać 
 

 

wartość stałych , należy użyć przycisków ze strzałkami 

Jeśli naciśniesz MENU 
stałe zostaną zapisane w 

 
 program powróci do wyświetlania standardowego a zmienione 

pamięci. 

Jeśli nie zostanie naciśnięty przycisk MENU program powróci do wyświetlania standardowego po 1 
minucie i zmiany nie zostan ą zapisane  w pamięci 

Stałe pozostaj ą zapamiętne nawet je śli akumulator zostanie odł ączony na dłu ższy okres czasu.  

Dla stałej programu 09 poprzez ustawienie wartości na 111 uzyskujemy dostęp do danych maszyny. 

Prze naciśnięcie przycisku PROGRAM 
arkusz parametrów nr 2.

 

 

 

wchodzi się w tryb danych maszyny - patrz 

 

 

 

WAŻNE ! 
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Poprzez naciskanie przycisku PROGRAM możemy przejść do kolejnych wartości danych maszyny od 
numerów 00 – 18 jeden po drugim 

Teraz przyciskami ze strzałkami zmieniamy wartości odpowiednio do wymagań. 
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Jeżeli zostanie naciśniete 
zmienione dane zostaną  

 

MENU program powróci do wyświetlania standardowego ,a 
zapisane w pamięci. 

ARKUSZ PARAMETRÓW Nr 1 i Nr 2    Przykład 
 

Stałe : Arkusz parametrów nr 1  

Wersja programu :   5,1 ; 5,5  

Wartość 

Ustaw.  

Wartość 

Najniż. 

Wartość 

Najwyż. 

Opis 

00:00 00:00 24:00 Time 

8 1 15 Faza przedirygacyjna 

Stała 

progr. 

00 

01 

02 8 1 15 Faza poirygacyjna 

0 
or 
20 

0 99 Czas monitorowania 
0 = bez zaworu odcinającego                                                              [min.] 
20 = z zaworem odcinającym 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

1 7 1 = angielski 
2 = duński 
3 = niemiecki 
4 = francuski 
5 = holenderski 
6 = szwedzki 
7 = hiszpański 

0 
1 
2 

0 1 0 = powolne zamknięcie dla wersji z zaworem nadciśnieniowym 
1 = szybkie zamknięcie dla wersji z zaworem niskociśnieniowym 
2 = wersja bez zaworu odcinającego 

8 0 15 odległość od fazy poirygacyjnej                                                         [m] 

0 0 1000 Długość wyciągniętej rury PE                                                           [m] 

Jeśli sensor jest uszkodzony lub zdemontoeany 
0 0 0 Nie wykorzystany 

03 

04 
05 

06 

07 

08 

09 

111 - - Kod dostępu do danych maszyny (arkusz parametrów 2) 

Dane maszyny: Arkusz parametrów nr 2  

Wersja programu :   5,1 ; 5,5  

Dane 

Masz. 

00 

 

Wartość 

Ustaw.  

Wartoś

ć 

Najniż. 

Warto. 
Najwyż 
1000 

0480 0000  
 

opis 

Długość rury [m] 
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01 0090 0040 Średnica rury                                                                        [mm] 
02 1680 0500 Średnica bębna                                                                    [mm] 
03 13,64 05,00 Ilość zwojów na warstwę 
04 0256 0050 Liczba zębów dużego koła (koło bębna) ilość zębów  x 2 
05 0013 0005 Liczba zębów małego koła 

(wałek 
06 0004 0001 Liczba magnesów 

07 0089 0070 Owalność rury                                                                        [%] 
08 0003 0000 Pierwszy impuls do silnika odcinającego                             [sec] 
09 0160 0000 Krótkie impulsy do silnika odcinającego                             [msec] 
10 0003 0001 Czas między impulsami                                                        [sec] 
11 0100 0000 Liczba krótkich impulsów 
12 0003 

0003 
0004 
0001 
0001 
0002 

0000 Układ odcinający 
Dla wersji 5,5  
0003= mechaniczny lub brak zaworu odcinającego 
0003= zawór zamyka się kiedy zanika ciśnienie (nadciśnieniowy 
zawór ) z 8 sec. opóźnieniem 
0004= zawór otwiera się kiedy zanika ciśnienie (zawór zrzutowy) z 8 
sec. opóźnieniem 
wersja 5,1 I dla ustawienia zaworu w wersji 5,5: 
0001= mechaniczny lub brak zaworu odcinającego 
0001= zawór zamyka się kiedy zanika ciśnienie (nadciśnieniowy 
zawór ) z 8 sec. opóźnieniem 
0002= zawór otwiera się kiedy zanika ciśnienie (zawór zrzutowy) 
z 8 sec. opóźnieniem 

13 008,2 
004,1 

000,9 Czas do zamknięcia klapy regulacyjnej                              [sec] 
TX60, TX100                                                                         [sec] 
TX20,TVR20,TVR60                                                              [sec] 

14 0000 

0001 

0000 0000 = przełącznik ciśnieniowy nie funkcj. 
0001 = przełącznik ciśnieniowy funkcjonuje 

15 000,0 000,0 Czujnik długości 
000,0 = czujnik długości na przekładni (System 
 ) 
062,5 = czujnik długości z rolką o śred. 80, odstęp [mm] między impulsami 

16 0000 
1 

0000 0000 = zawór odcinający otwiera się po jednym impulsie ( 12 sec. ) 
0001 = zawór odcinający otwiera się po takich samych impulsach 
jak impulsy zamykające 

17 0000 0000 Monitorowanie prawidłowej prędkości 
0001 = monitoring włączony   0000 = monitor. Wyłącz 

18 0000 
0001 

0000 

0200 
3000 
30,00 
1000 
0040 
0020 
0100 
0045 
0300 
0005 
0250 
0004 
026,1 

0002 

160,0 

0001 

0001 

0001 

Zmiana układu metrycznego na calowy 
0000 = metriczny [ m ]              0001 = US calowy[ ft ] 

6.1 AKUMULATOR 

Standardowe wyposażenie fabryczne obejmuje akumulator 12 V o pojemności 6,5 Ah. 

Ze względu na standardowe ogniwo słoneczne, nie jest konieczne doładowywanie akumulatora w 
czasie sezonu irygacyjnego. Jednakże, jeżeli doładowanie akumulatora okaże się konieczne, 
maksymalny prąd ładowania nie powinien przekroczyć 2 A. 

Kiedy akumulator zostanie podłączony, na wyświetlaczu na krótko pokazuje się komunikat „WERSJA 
3.11”, a następnie pokazuje się wyświetlenie standardowe. 
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6.2   PANEL SŁONECZNY 

Standardowe wyposażenie fabryczne obejmuje ogniwo słoneczne 12V/4W. 
Ogniwo słoneczne jest bezobsługowe. 
W celu zapewnienia maksymalnej mocy wyjściowej , powierzchnia ogniwa powinna być czyszczona 
od czasu do czasu miękką szmatką zwilżoną domowym detergentem (bez materiałów ściernych). 

6.3 PODŁĄCZENIE KABLI – SCHEMAT OKABLOWANIA 
 

Schemat połączeń ODRA RAIN 2010 4100/4200 
Zacisk 
Nr.  

Przenaczenie elementu  Kolor   

1 
2 

Akumulator   + 12 V 
Akumulator  - 12 V               ogniwo słoneczne 

brązowy 
brązowy 

 

3 
4 

Ogniwo słoneczne + 
Ogniwo słoneczne – 

brązowy 
niebieski 

 

5 
6 

Silnik 1 
Silnik 1 

 Silnik regulacyjny 
Silnik regulacyjny 

7 
8 

Czujnik prędkości 1 
Czujnik prędkości 1 

niebieski 
czarny 

 

9 
10 

Czujnik prędkości 2 
Czujnik prędkości 2 

Żółty/zielony 
Brązowy 

 

11 
12 

Czujnik zatrzymania 
Czujnik zatrzymania 

Niebieski lub 
brązowy 

 

13 
14 

Silnik 2 
Silnik 2 

 Silnik odcinający 
Silnik odcinający 

15 
16 

Czujnik ciśnienia 
Czujnik ciśnienia 

Niebieski lub 
Brązowy 

 

17   Wolny 
18   Wolny 
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6.3.1 SPRAWDZENIE POŁĄCZEŃ 

 

Nacisnąć przycisk “START”. 

Silnik regulacyjny zamyka turbinę (segment obraca się na zewnątrz bębna). 
Nadciśnieniowy zawór odcinający jest otwarty. 
Niskociśnieniowy zawór odcinający pozostaje zamknięty. 

Nacisnąć przycisk “STOP”. 

 

Silnik regulacyjny otwiera turbinę (segment obraca się w stronę bębna). 
Nadciśnieniowy zawór odcinający jest zamknięty. 
Niskociśnieniowy zawór odcinający jest otwarty. 

6.3.2  SPRAWDZENIE CZUJNIKA DŁUGO ŚCI 

Tarcza magnetyczna z 4 magnesami jest zamontowana na wale wejściowym przekładni i w trakcie 
wybierania rury obraca się w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. 

Obracanie  tarczy  magnetycznej  w  kierunku  zgodnym  z  ruchem  wskazówek  zegara  powinno 
powodować na wyświetlaczu długości układanej rury PE zliczanie długości od 0 w górę. 
Jeżeli miernik długości zlicza w odwrotnym kierunku, czujnik prędkości należy obrócić tak aby złącze 
kablowe znalazło na górze. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

cable connection at the bottom 
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NOTATKI: 
 
 
 


