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1. Všeobecné informace 
 

Vycházíme z toho, že se v problematice zavlažování vyznáte, a proto je tento návod stručný a 

obsahuje pouze ty informace, které je nutné mít pro použití tohoto produktu k dispozici. 

 

Záruku lze uplatňovat pouze tehdy, pokud byly při provozu řídicí jednotky dodrženy pokyny 

uvedené v tomto návodě a pokud se závada vyskytne v záruční době. 

 

 1.1. Účel použití 

 

Řídicí jednotka je určena k programování ventilů 24V/50Hz, k jejich otevírání a zavírání. 

Ventily se používají především v zavlažovací technice. Provozní teplota je 0°C až 50°C, 

teplota skladování -20°C až 50°C. 

 

 

 1.2 Informace o záruce 

 

Firma Regnerbau Calw GmbH zaručuje každému majiteli, že je každý nový výrobek bez 

materiálových vad a závad vzniklých zpracováním, a to za předpokladu, že se daný 

produkt používá pro účely zavlažování v souladu s technickými údaji doporučenými 

výrobcem v rámci níže uvedené lhůty. Záruka se nevztahuje na selhání přístroje z důvodů 

vyšší moci (např. bouřka, povodeň). 

Společnost Regnerbau Calw GmbH podle vlastního uvážení opraví nebo vymění 

v záruční lhůtě všechny součástky, které budou poškozené, a ručí pouze za výměnu nebo 

opravu defektních komponentů. Veškeré ostatní výslovné nebo automatické záruky jsou 

vyloučeny.    
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Vadnou součástku zašlete prosím do Vaši specializované prodejny nebo kontaktujte 

oddělení služeb zákazníků na adrese: Regnerbau Calw GmbH, Industriestrasse 19-29, D-

75382 Althengstett. 

Tato záruka se nevztahuje na přístroje používané nebo instalované, resp. upravované  

v rozporu technickými údaji a návodem na použití společnosti Regnerbau Calw GmbH. 

Regnerbau Calw GmbH neručí za nepřímé nebo následné škody, které vzniknou 

v souvislosti s používáním přístroje, např. úhyn rostlin, náklady na náhradní 

přístroje nebo služby, které vzniknou během trvání závady nebo vinou 

nepoužitelnosti přístroje, škody na vlastnictví nebo úrazy mechanika na základě 

nedbalosti či z jiných příčin. 

Veškeré automatické záruky, včetně záruk obvyklé kvality nebo vhodnosti použití, 

jsou omezeny na zákonem stanovenou záruční dobu. 

 

 

2. Bezpečnost 
 

Tento provozní a bezpečnostní návod obsahuje základní pokyny pro montáž, provoz, údržbu a 

opravu přístroje. Je proto bezpodmínečně nutné, aby se odborný mechanik pro montáž i 

kvalifikovaný personál, resp. provozovatel seznámil s tímto návodem na použití ještě před 

započetím montáže a uvedením přístroje do provozu.  

 

Dodržujte prosím nejen všeobecné bezpečnostní pokyny uvedené v této kapitole „bezpečnost“, 

nýbrž i konkrétní bezpečnostní upozornění uvedená v jiných kapitolách.  

 

2.1.  Označování pokynů v provozním návodu 

 

Bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu na použití, jejichž nedodržení může vést 

k ohrožení osob, jsou označeny obecným symbolem pro nebezpečí.  

 
 

U bezpečnostních pokynů, jejichž nedodržení může znamenat nebezpečí pro 

přístroj a jeho fungování, je uvedeno slovo.   

 

 

 

V případě zapojení řídicí jednotky do přívodu proudu je na proud napojen i  

transformátor.  

Při kontaktu s těmito komponenty hrozí nebezpečí ohrožení života! 

 

 

 

  POZOR 
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2.2. Nebezpečí v případě nedodržení bezpečnostních pokynů  

 

Nedodržení bezpečnostní pokynů může mít za následek jak ohrožení osob, tak i životního 

prostředí a přístroje. Nedodržení bezpečnostních pokynů může vést k zániku veškerých 

národů na náhradu škody.  

 

 

3. Popis přístroje 
 

3.1 Údaje o výkonu 

 3 individuálně nastavitelné zavlažovací programy (A, B, C), každý s 4 časovými údaji 

pro zahájení zavlažování 

 Doba trvání zavlažování 1 – 99 min.  

 Zavlažovací kalendář na 7 dnů 

 Manuální spouštění jednotlivých stanic či programů 

 

3.2 Elektrický výkon 

 Příkon: 230VAC, 50Hz 

 Výstupní napětí: 24VAC 

 Výstupní výkon permanentní: 300mA 

 Výstupní výkon krátkodobý: 450mA 

 Výstupy s ochranou proti zkratu 

 V případě výpadku elektrického proudu je nastavený čas i naprogramovaná data uložen 

díky záložní baterii 

 

3.3 Výstupy a vstupy 

 Připojení stanic – lze rozšířit ze 2 až na 12 

 Mastervalve popř. čerpadlové relé 24VAC 

 Vstup pro bezpotenciálový kontakt  (dešťový senzor) 

 24VAC permanentní 

 

3.4 Indikace a funkční část 

 displej LCD 90x36mm 

 Indikace provozního stavu a hodiny 

 5 multifunkčních tlačítek 

 

3.5 Rozměry a ostatní údaje  

 Rozměry krytu z umělé hmoty 

šířka: 350mm; výška: 270mm; hloubka: 110mm 

 8 kusů kabelových vstupů a výstupů 
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4. Montáž 
 

4.1 Instalace na stěnu 

  Pro montáž řídicí jednotky zvolte suché místo, chráněné před přímým slunečním svitem. 

 Kryt připevněte pomocí 3 šroubů, které jsou součástí dodávky.  Odšroubujte ochranné 

víko řídicí jednotky. 

 

 

 

Přístroj se může stěny dotýkat pouze v místech, kde jsou otvory pro připevnění. 

 

Dokud není přístroj připevněný na stěnu, všechny ventily připojeny a ochranné víko 

přišroubované, nezapojujte jednotku do sítě. 

 

 

POZOR 

 
Montážní 
závěsný otvor 
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4.2 Zapojení řídicí jednotky a ventilů 

 

Schéma zapojení 

 

 

Připojení ventilů a řídicí jednotky 

 Ventily a veškeré vstupy a výstupy zapojte dle schématu zapojení 

 

 

 

 Vstupy a kabelové průchodky, které jsou součástí dodávky, použijte pro všechny kabely, 

které chcete napojit. 

 U zapojených cívek nesmí výkonové hodnoty překročit 150mA/výstup. 

 

Použití Master Valves nebo čerpadlového relé 

 

 

 Čerpadlové relé musí být od řídicí jednotky vzdáleno minimálně 5 m. 

 

POZOR 

POZOR 

Spínací hodiny 
krátkodobého 
provozu  

Stanice 1 

 
Dešťový senzor  

Vypínač 
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Připojení dešťového senzoru 

 Místo dešťového senzoru je z výroby namontován můstek.  

 Přístroj je z výroby připraven na montáž dešťového senzoru s vypínacím kontaktem. 

Jako dešťový senzor použijte přednostně Perrot MiniClik. 

 Vyjměte můstek a připojte dešťový senzor 

 

Připojení spínacích hodin krátkodobého provozu (externí spínač) 

 Ventily se spínacími hodinami pro krátkodobý provoz můžete aktivovat přímo na 

přístroji pomocí trvale napájeného kontaktu na 24VAC (viz schéma zapojení). 

Toto zapojení je běžné například na tenisových dvorcích, kde slouží k omezení 

prašnosti. 

 

Pozor:  Při aktivaci ventilů se spínacími hodinami pro 

krátkodobý provoz nebude „Master Valve“ 

nastartován. Je zapotřebí použít speciální 

kabeláž. –Obraťte se prosím na výrobce - 
 

 

5. Uvedení přístroje do provozu 
 

Přístroj 

 

 

dioda LED pro 

stanici 

citlivá  

pojistka 

ochranné víko 

výstupy 

tlačítko 

tlačítko 

displej 

tlačítko 

tlačítko 

tlačítko 

typový štítek 

připevňovací šroub 

rozšiřujícího modulu 

rozšiřující modul 

kabelové přípojky 
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Displej 

Po zapojení přístroje do sítě se rozsvítí displej: 

         

   Displej  1 ...   2 ...      3 ...   4.   místo 

     Menu č. 

 

Vysvětlení jednotlivých údajů a indikátorů na displeji naleznete dále v textu: 

 

 

Programování řídicí jednotky 

 

Výběr menu 

Červeným tlačítkem  m   můžete nastavovat nabídky od 1 do 8. 

Aktuálně zvolená nabídka je na displeji zobrazena hned dvakrát. 

1. Číslo v levém spodním rohu ukazuje číslo nastavené nabídky (viz displej). 

2. Symbol, který je této nabídce přiřazen, se zobrazí na displeji. 

 

 

Tag 
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Funkce tlačítek 

 

Přístroj je vybaven 5 tlačítky s těmito funkcemi: 

 

   : výběr nabídky 

 

    

: zvýšení nastavované hodnoty  

 

 

   : snížení nastavované hodnoty 

 
 

   : potvrzení hodnoty a přechod na další položku 
 

 

   : výběr zavlažovacího programu 

 
 

Nastavení dne a hodin        

 

1. Tlačítkem   zvolte nabídku  popř. 

2. Pomocí         nebo  nastavte aktuální den v týdnu. Nastavený den je zobrazen jako blikající 

šipka ve spodní části displeje. 

3. Tlačítkem         uložíte nastavený den a současně začne blikat nastavený hodinový údaj. 

Pomocí tlačítek      nebo   nastavte požadovanou hodinu. 

4.  Tlačítkem         uložíte nastavenou hodinu a současně začne blikat nastavený minutový údaj. 

Pomocí tlačítek          nebo     nastavte požadovanou minutu.  

Před opuštěním nabídky stiskněte ještě jednou tlačítko     , čímž uložíte naposledy zadanou 

hodnotu. 

Pozor: V případě výpadku dodávky elektrické energie se nastavené časové údaje a dny 

uchovávají po dobu min. 24 hodin. V případě delšího výpadku elektrického proudu 

musíte čas a den nastavit znovu. 
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Nastavení délky zavlažování          

 

1. Tlačítkem        zvolte nabídku  popř. symbol  . 

2. Program (A, B nebo C) navolte tlačítkem   .. Zvolený program se na displeji zobrazí vlevo 

nahoře u zkratky Prog. 

3. 1. + 2. místo na displeji zobrazuje stanice a 3. + 4. místo ukazují nastavenou délku 

zavlažování. 

4. Pomocí tlačítek             nebo          můžete nastavit požadovanou délku zavlažování pro danou 

stanici. 

5. Hodnotu uložíte tlačítkem    a přejdete k další stanici. 

6. Pro každou stanici zopakujte krok 4. a 5. 

7. Pro každý program zopakujte krok 2. – 6. 

 

 Délka zavlažování se dá nastavit v rozsahu 0 – 99 min. 

 

Pozor:   Pokud má zařízení 3 rozšiřující moduly, lze naprogramovat pouze 6 stanic (3 moduly 

x 2 stanice). 

    Pokud stisknete zároveň tlačítko    a         , nastavíte tak délku zavlažování na  x--   

( = 0 min.). Stisknutím tlačítka        opět u této stanice nastavíte předchozí hodnotu. 

 

 

Nastavení přestávek          

 

1. Tlačítkem     zvolte nabídku  popř. symbol 

2. Na displeji začne blikat údaj o délce přestávky.  

3. Pomocí tlačítek          a         nastavte požadovanou dobu přestávky. 

4. Při opuštění nabídky se zobrazená hodnota uloží. 

 Dobu přestávky můžete nastavit v rozmezí 0-99 sec.  

 

Pozor:   Přestávkou se rozumí doba, která uplyne mezi vypnutím aktivní stanice a zapnutím 

další stanice. 

    Pokud stisknete zároveň tlačítka  a       , nastavíte tak délku přestávky na  x--    

(= 0 min.). Stisknutím tlačítka         opět u této stanice nastavíte předchozí hodnotu. 
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Nastavení doby spuštění zavlažovacích programů         

 

1. Tlačítkem     zvolte nabídku  popř. symbol      

2. Tlačítkem     zvolte program (A, B nebo C), ve kterém chcete zadat nebo pozměnit čas 

spuštění programu. 

3. Pomocí tlačítek      a  nastavte čas spuštění zavlažovacího programu po pětiminutových 

intervalech   

4. Tlačítkem    uložíte zvolený časový údaj a můžete zadat druhý (třetí a čtvrtý) čas pro 

spuštění programu. 

5. Pokud chcete u jiných programů (A, B nebo C) nastavit dobu spuštění, zopakujte krok 2 – 4. 

Pozor:   Současným stisknutím tlačítka       a   vymažete časový údaj pro spuštění 

programu, ovšem ostatní naprogramovaná data zůstanou uložena. Pokud vymažete 

všechny 4 časové údaje pro spuštění programu, zavlažovací program se nespustí. 

    Stisknutím tlačítka   znovu nastavíte původně zadanou dobu spuštění 

programu. 

 

 

Nastavení dnů zavlažování     

 

1. Tlačítkem      zvolte nabídku  popř.symbol   . 

2. Tlačítkem   zvolte program (A, B nebo C). 

3. Pomocí tlačítka      vyberte časový údaj spuštění programu 1, 2, 3 nebo 4. 

4. Aktuáně nastavené dny zavlažování se ve spodní části displeje zobrazí v podobě šipek  , 

které stále svítí. Zavlažování se bude opakovat každý týden v nastavených dnech.. 

Na 2. místě displeje se zobrazí den v týdnu, který chcete nastavit (Po = 1, Út = 2 ....). 

5. Tlačítkem      můžete zobrazený den aktivovat či deaktivovat. 

  Blikající šipka  = bez zavlažování 

  Šipka stále svítí = zavlažování aktivováno 

6. Tlačítkem    přejdete k dalšímu dni. Kroky 4 + 5 opakujte  tak dlouho, dokud nemáte 

nastaveny požadované dny zavlažování pro celý týden. 

7. Krok 3 až 6 zopakujte i pro ostatní doby spuštění zavlažovacího programu.  

Krok 2 až 6 zopakujte i pro ostatní zavlažovací programy. 
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Pozor:   Pro kontrolu, zda se naprogramované zavlažovací programy nepřekrývají, 

stiskněte tlačítko     , čímž se dostanete do  

 

 

 nabídky  Manuálně     nebo 

 nabídky  Vypnout     nebo 

 nabídky   Zapnout  . . 

 

    Pokud na displeji bliká nápis                           , znamená to, že se naprogramované: 

   délky zavlažování jednotlivých stanic 

   časy spuštění 

nebo  

   dny zavlažování 

překrývají. 

Toto překrývání odstraníte nejjednodušeji tak, že časové údaje vymažete nebo 

změníte. 

 

 

Manuální spuštění stanice          

 

1. Tlačítkem     zvolte nabídku  , popř. symbol     .. 

2. Místa 1+2 na displeji ukazují číslo stanice. 

Místa 3+4 na displeji ukazují nastavenou délku zavlažování u příslušné stanice. 

3. Tlačítkem         zvolíte požadovanou stanici. 

4. Pomocí tlačítek      a        nastavte požadovanou délku v rozmezí 0 ...99 min. 

5. Stanici spustíte současným stisknutím tlačítek     a   . 

6. Proces přerušíte současným stisknutím tlačítek    a     . 

 

 

Manuální spuštění zavlažovacího programu        

 

1. Tlačítkem    zvolte nabídku  popř. zvolte symbol 

2. Tlačítkem     navolte požadovaný zavlažovací program. 

Na displeji se vlevo nahoře u zkratky Prog. zobrazí nastavený zavlažovací program. 

Přepínání probíhá v pořadí “   “ (žádný program), A, B a C.  
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3. Nastavený zavlažovací program zapnete tak, že současně stisknete tlačítka    a     . 

Na displeji se ukazuje  

1. až 4. místo: zbývající délka zavlažovacího programu v hodinách a minutách střídavě s: 

1.+2. místem: aktivovaná stanice a   

3.+4. místem: zbývající délka zavlažování u dané stanice v minutách 

 

4. Zavlažovací program přerušíte tak, že stisknete současně tlačítka   a    . 

 

Pozor:  Manuálně můžete stanici, resp. zavlažovací program spustit nezávisle na stavu 

     dešťového senzoru. 

 Během provozu nelze měnit nabídky ani nastavené parametry.. 

 Po ukončení zavlažovacího programu, aktivovaného manuálně se zařízení po 

určité době přepne do nabídky        Vypnuto. 

 

Vypnutí zařízení             

 

1. Tlačítkem   zvolte nabídku  popř. symbol  

2. Symbol   se na displeji objeví vpravo dole a na 1. až 4. místě se ukáže aktuální čas. 

 

Pozor:  Pokud bylo zavlažování předtím aktivní, nyní se všechny ventily vypnou a  

     běžící zavlažovací programy se přeruší.   

Přerušené zavlažovací programy se již ani po návratu do nabídky     -

Zapnout neaktivují.  

 Veškerá naprogramovaná data zůstanou beze změny 

 V této nabídce nemají tlačítka         a   ž žádnou funkci. 

 

 

Automatický provoz – spuštění         

 

1. Tlačítkem   ¨  zvolte nabídku  nebo symbol          

2. Symbol   se objeví na displeji vpravo dole a na 1. až 4. místě se ukáže aktuální čas.  

 

Pozor:  V této nabídce se provádějí všechny zavlažovací programy, u kterých je v 

   nabídce    uložen jeden nebo několik časový údajů pro spuštění  

  programu. 

 Pokud je dešťový senzor aktivní, bliká na pravé straně displeje symbol          . 

  V takovém případě se automaticky zahájený zavlažovací program přeruší, resp.  

  se nespustí zavlažovací program, který měl právě začít zavlažovat. 

 Pokud je zavlažovací program aktivní, ukazuje displej střídavě: 

  1.+2. místo: aktivovanou stanici  

   3.+4. místo: zbývající délku zavlažování u této stanice 

a 

  1. až 4. místo: zbývající délku zavlažovacího programu  

Po uplynutí délky zavlažování u příslušné stanice se začne odpočítávat délka 

přestávky; i tato hodnota se zobrazí na displeji. 
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 V této nabídce nemají tlačítka    .   a     žádnou funkci. 

 

 

Vymazání všech naprogramovaných dat
 

 

Pokud chcete vymazat všechny údaje o zavlažování (délka zavlažování u jednotlivých stanic, 

délka přestávky, zavlažovací dny), musíte vytáhnout zástrčku ze sítě a při zasunování zástrčky 

současně stisknout tlačítko        . 

          

 

6. Údržba 
 

Jištění zařízení 

 

Zařízení je chráněno citlivou pojistkou T 0,2 AH 250 V. 

Spálení pojistky je způsobeno obvykle zkratem řídicího kabelu ventilu. Diplej o zkratu informuje 

krátkým rozsvícením nápisu        .  

Poté veškeré nápisy na displeji zhasnou.  

 

Výměna pojistky  

 

1. Zařízení odpojte ze sítě. 

2. Odšroubujte ochranné víko řídicí jednotky. Pojistka se nachází na levé straně, nad svorkami 

pro zástrčku jednotky (viz bod 5 – Přístroj). 

3. Vadnou pojistku vytáhněte z pojistkového lože. 

4. Namontujte novou pojistku. 

5. Připevněte ochranné víko. 

6. Přístrojovou zástrčku opět zasuňte do zásuvky. 

7. Zkontrolujte funkčnost zařízení. 

 

VAROVÁNÍ Jednotka je chráněna pojistkou 0,2AH (setrvačná pojistka). Obcházení 

(přemostění) pojistky nebo její nahrazení jiným typem může znamenat riziko 

těžkého zranění nebo škody na zařízení. 
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Výměnné rozšiřující moduly 

 

Rozšiřující modul (viz bod 5 – přístroj) lze vyměnit. Je koncipovaný tak, aby se v případě přepětí 

na straně pole spálil modul a ochránil tak před zničením hlavní desku jednotky. 

Bod 7 – Provozní poruchy – obsahuje pokyny pro analýzu závad rozšiřujících modulů. 

 

 

Výměna rozšiřujících modulů   

 

1. Přístroj odpojte ze sítě. 

2.  Z řídicí jednotky sejměte ochranné víko. 

3. Napájecí kabel odpojte od poškozeného rozšiřujícího modulu. 

4. Uvolněte připevňovací šroub na poškozeném rozšiřujícím modulu. 

5. Vytáhněte rozšiřující modul ze zástrčné lišty směrem dolů. 

6. Nový rozšiřující modul nasuňte do zástrčné lišty zdola nahoru. 

 Přišroubujte připevňovací šroub a zapojte kabel cívky. 

7. Zkontrolujte, zda modul funguje. 

 

 

Dodatečné zvýšení počtu stanic řídicí jednotky 

 

Zařízení dodává výrobce s min. 2 a max. 12 stanicemi. 

Pokud by si zákazník přál dodatečně počet stanic rozšířit, lze rozšíření až na 12 stanic provést ve 

dvou krocích. 

Objednejte si pro tento účel u svého prodejce rozšiřující moduly  CBS2 49160. 

Každý rozšiřující modul řídí 2 stanice. 

 

 

Instalace rozšiřujících modulů 

 

1. Zařízení odpojte ze sítě 

2.  Z řídicí jednotky sejměte ochranné víko. 

3.  Nový rozšiřující modul nasuňte do zástrčné lišty zdola nahoru. 

 Přišroubujte připevňovací šroub a zapojte kabel cívky. 

4. Zkontrolujte, zda modul funguje. 

5. Délky zavlažovacích cyklů nových modulů nastavte v nabídce 2     . 

 

Software řídicí jednotky automaticky rozpozná počet nainstalovaných stanic. Při programování 

nelze tento počet stanic překročit.  
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7. Poruchy  
 

Problém  Příčina Odstranění 

Na displeji se ukazuje, že 

zavlažování probíhá – ventil 

však není otevřený, 

Ačkoli svítí dioda LED  

aktivované stanice. 

1. Cívka ventilu je bez proudu 
- zkontrolujte kabely 

- změřte napětí na cívce 

2. Vadná cívka ventilu Vyměňte cívku 

3. Žádný tlak vody 
Zkontrolujte čerpadlo, resp. 

čerpadlové relé  

4. Na výstupu ventilu není 

napětí 
Vyměňte rozšiřující modul 

Zavlažování je vypnuté a ventil 

je přesto otevřený - 

Dioda LED aktivní stanice 

nesvítí. 

1. Cívka je bez napětí. 

Defektní  rozšiřující modul. 
Vyměňte rozšiřující modul 

2. Cívka je bez napětí. 

Mechanická závada ventilu. 
Zkontrolujte ventil 

   

Nesprávný čas a den v týdnu 
1. Výpadek elektrického 

proudu a delší dobu 

Nastavte časový údaj i den v 

týdnu 

Displej zobrazuje OFF 
1. U výstupu došlo ke zkratu 

nebo přetížení 

Odstraňte zkrat a zástrčku 

vytáhněte ze zásuvky, přístroj 

se tak resetuje.  

Automatické zavlažování se 

nespouští. 
1. Zařízení není nastaveno na 

nabídku - Zapnout 

Pomocí tlačítka   přejděte 

do nabídky . 

2. Čas zahájení zavlažování 

není zadán správně 

V nabídce  nastavte 

požadovaný čas zahájení 

zavlažování. 

3. Příslušný den zavlažování 

nebyl u požadovaného 

programu  nastaven. 

V nabídce  nastavte 

požadovaný den zavlažování. 

Na displeji není žádný údaj.  

1. Přístroj není zapojen do sítě 
Zkontrolujte síťové napájení 

230V/50Hz  

2. Vadná pojistka 

Vyměňte pojistku. Typ 

naleznete na štítku podložky 

tištěného obvodu T200mA 

250V 

3. Poškozená hlavní deska 

jednotky  
Vyměňte přístroj 
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Příklad plánu zavlažování 
 

Stanice Doba trvání zavlažování 

program A 

Doba trvání zavlažování 

program B 

Doba trvání zavlažování 

program C 

1 40‘   

2 40‘   

3 30‘   

4 30‘   

5 30‘   

6 30‘   

7 30‘   

8 -   

9 -   

10 -   

11 -   

12 -   

 

Čas 

spuštění 

Program A Program B Program C 

 Čas 18:00 --:-- --:-- 

1 Dny Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne 

 zavlaž. X   X   X               

 Čas 23:30 --:-- --:-- 

2 Dny Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne 

 zavlaž. X   X   X               

 Čas --:-- --:-- --:-- 

3 Dny Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne 

 zavlaž.                      

 Čas --:-- --:-- --:-- 

4 Dny Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne 

 zavlaž.                      
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Předloha plánu zavlažování 
 

Stanice  Doba trvání zavlažování 

Program A 

Doba trvání zavlažování 

Program B 

Doba trvání zavlažování 

Program C 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

 

 

Čas 

spuštění 

Program A Program B Program C 

 Čas    

1 Dny Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne 

 zavlaž.                      

 Čas    

2 Dny Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne 

 zavlaž.                      

 Čas    

3 Dny Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne 

 zavlaž.                      

 Čas    

4 Dny Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne 

 zavlaž.                      

  

Postřikovač 

Stanice č. 
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Prohlášení o shodě 
 

Řídicí jednotka PERROT typ: 
 

WaterControl 
 

je v souladu s následujícími normami: 

 

DS/EN 50081-1: 1992 Část 1 

DS/EN 50081-1: 1997 Část 1 

 

Níže podepsaný tímto prohlašuje, že výše uvedený produkt se shoduje s uvedenými normami. 

 

Günther Flik 

vedoucí technického oddělení 

Regnerbau Calw GmbH 

Industriestrasse 19-29 

75382 Althengstett 

 

vydáno dne 21.05.2002 

 

 

 

Vyhrazujeme si právo i bez zvláštního upozornění provádět změny podle aktuálního stavu vývoje techniky. 

 


