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1. ALGEMENE BESCHRIJVING
1.1 - Controller Specificaties
De regelaar Chrono kan de irrigatie cyclus inschakelen voor een maximum van 8 stations op
wekelijkse basis. Bewater tijden variëren van 1 seconde tot 8 uur met maximaal 16
gebeurtenissen per dag. Handbediening is ook mogelijk.

1.2 - Systeem kenmerken









Voeding: 9V alkaline batterij
Batterijduur: 1 jaar
Werking: 9V elektromagnetische vergrendeling
Programma’s: tot 4 voor elk gebied
Magneetventiel handbediening
Installatie: aan de wand
Invoer: voor regen, luchtvochtigheid, wind en temperatuur sensoren
Geheugen: niet-vluchtig. Het verwijderen van de batterij uit het toestel zal de programma’s
niet wissen
 Uitgang: optioneel met een pomp controle houdrelais of master ventiel
 Veiligheidsvoorzieningen: batterij controle en irrigatie voorkomen wanneer de batterij bijna
leeg is
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1.3 - Magneetventiel verbinding met de besturingseenheid

SV 8
Master ventiel
SV 7

SV 6

SV 5

klimaat-sensor

SV 4

SV 3

SV 2
230 V

Pomp

SV 1
230 V

Pomprela
is
9V

Slechts 9 volt elektromagnetische
vergrendeling

RAAK HET
CIRCUIT NIET
AAN
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2. GEBRUIKERSINTERFACE
2.1 - Gebruikersinterface beschrijving
De CHRONO gebruikersinterface bestaat uit een LCD display en 4 functietoetsen die zowel
het en wijzigen van de irrigatie programma’s (4 programma’s voor acht zones) en het beheer
van handmatige aanpassing mogelijk maken.
Het display wordt automatisch uitgeschakeld wanneer er geen toetsen worden ingedrukt voor
meer dan twee minuten. Om het scherm opnieuw te activeren drukt u op een van de vier
functietoetsen. Het LCD scherm geeft vervolgens de status pagina (scherm 5 – paragraaf
2.1.5).

2.1.1 Scherm ingeschakeld (scherm 1)
Bij het inschakelen (plaatsing van de batterij) wordt de volgende pagina getoond.
CHRONO 8 ZONE
WWW.RPESRL.IT
Na 5 seconden schakelt de regelaar naar de basisinstellingen:
 Selectie van standaard taal (paragraaf 2.1.2)
 Het instellen van de dag van de week (paragraaf 2.1.3)
 Het instellen van de klok (paragraaf 2.1.4)

2.1.2 Het selecteren van de standaardtaal (scherm 2)

Default : ITA
ENG

Rij 1: Huidige standaardtaal
Rij 2: Beschikbare opties

ITA

Betekenis van functietoets:
F1

F2

F3

F4

F1
F2
F3
F4

-

Selecteer Engelse taal.
--Selecteer Italiaanse taal.
---.

2.1.3 Het instellen van de dag van de week (scherm 3
Set Day : xxx
(+)

F1

F2

Rij 1: Dag van de week

(-)

F3

OK

Betekenis van functietoets:

F4

F1
- Geen functie.
F2 [+] - Dag selectie (xxx = ma, di, wo, do, vr, za, zo).
F3 [-] - Dag selectie (xxx = ma, di, wo, do, vr, za, zo).
F4 [OK] - Bevestigen en door gaan naar de klok instellen pagina.
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2.1.4 Het instellen van de klok (scherm 4)

hh : mm : ss
HOUR MIN SEC

F1

F2

F3

Rij 1: Uur, min, sec.

OK

Betekenis van functietoets:

F4

F1 [HOUR] - Uur instellen.
F2 [MIN]
- Minuten instellen.
F3 [SEC]
- Seconden instellen.
F4 [OK] - Bevestigen en door gaan naar het hoofdmenu.

2.1.5 Status scherm [RUN] (scherm 5)
Het status scherm wordt weergegeven wanneer het apparaat wordt geactiveerd vanuit standby, of door het selecteren van [RUN].
Mon hh : mm : ss
xxx
MENU EV : 1 2 3 4 5 6 7 8

F1

F2

F3

F4

Rij 1: Dag van de week, de tijd en de wijze van irrigatie (xxx)
Irrigatiemethoden zijn als volgt:
MAN = Handmatige irrigatie.
P.A = Irrigatie programma "A" loopt.
P.B = Irrigatie programma "B" loopt.
P.C = Irrigatie programma "C" loopt.
P.D = Irrigatie programma "D" loopt.
Rij 2: De operationele status van de irrigatie gebieden [EV].
Het aantal open gebieden knippert (actieve irrigatie)
Betekenis van functietoets:
F1 - Doorgaan naar MENU programmering.
F2 - Geen functie.
F3 - Geen functie.
F4 - Geen functie.
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2.1.6 Hoofdmenu programmering (scherm 6)
Bat : OK
RUN TIME
MAN
F1

F2

Rij 1: De batterijlading [Bat] en regensensor status [regen]

Rain : ON
PRG MAN
F3

F4

Bat

: OK
: KO

- Batterij opgeladen (continu licht)
- Batterij bijna leeg (knipperend)

Rain

: ON
: OFF

- Droog terrein (sensor gesloten)
- Nat terrein (sensor open)

Rij 2: Betekenis van functietoets:
F1 [RUN] - Ga terug naar de status pagina
F2 [TIME] - Instellen van de klok
F3 [PRG] - Maak irrigatie schema’s
F4 [MAN] – Handmatige functie

(paragraaf 2.1.4) .
(paragraaf 2.1.2).
(paragraaf 2.2.0).
(paragraaf 2.3.0).

2.2 - Creatie / verandering van irrigatieprogramma’s [PRG]
Druk op F3 [PRG] in het hoofdmenu voor de te maken of te wijzigen irrigatieprogramma’s.
Procedure voor het maken van programma’s omvatten de volgende stappen:

Het inschakelen van programma’s in te stellen (aan-uit)

Inschakelen regensensor (aan-uit)

Selectie letter / programmanaam (a-b-c-d)

Frequentie instelling of de dag van de week van irrigatie

Selectie van startnummer (1-2-3-4)

Tijd instellen voor elke start

Zone selectie (van 1 tot 8 zones) voor irrigatie

Instellen van de tijd van irrigatie voor elke zone

Opslaan programma
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STANDAARD PROGRAMMERING
Hoofdmenu
Scherm 6 (par. 2.1.6)

Bat : OK
Rain : ON
RUN HOUR PRG MAN
Begin van het
programmeren

Programma’saanzetten
Scherm 7 (par. 2.2.1)

Regensensor aanzetten
Scherm 8 (par.2.2.2)

Enable PRG : xxx
OK On Off EXIT

Programma’s
aan/uitzetten (On / Off)

Rain Sensor : xxx
OK On Off EXIT
Regen sensor
aan/uitzetten (On / Off)

Programmering

Program: A
SET CAL PRG EXIT

3

1

Programma selectie
Scherm 9 (par. 2.2.3)

2

1

4

Program: A
SET CAL PRG EXIT

1
Programma selectie:
A, B, C, D

2

Kalender instellen
Scherm 10 (par. 2.2.4)

Program: A
SET CAL PRG EXIT

2
Frequentie
instellen

24h = NO
(+) (-) SET

OK

Frequentie/kalender instellen:
24h,48h,72h,96h,
Mon,Tue,Wed,Thu,Fry,Sat, Sun
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3

Start selectie
Scherm 11 (par. 2.2.5)

Program: A
SET CAL PRG EXIT

3
Start instelling

Start time : 1
SET
(+)
(-)

OK

Kies start:
1, 2, 3, 4

Start = Disabled
OK OFF HOUR MIN

Inschakelen
Uitschakelen

Station : 1
SET (+)

(-)

EXIT

Zone selectie
van 1 tot 8

Tijd van de
start instelling
Run Time 0:00:00
HOUR MIN SEC

OK

Het instellen van de duur van
irrigatie van het geselecteerde
gebied (uren, minuten, seconden)

4
Programma opslaan
Scherm 15 (par. 2.2.9)

Program: A
SET CAL PRG EXIT

4
Programma’s
opslaan
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2.2.1 In- of uitschakelen van de programma’s (scherm 17)
Enable PRG : xxx
OK
On
Off

EXIT

Rij 1: Het inschakelen van het programma
xxx: ON (ingeschakeld); OFF (uitgeschakeld)
Rij 2: Betekenis van functietoets:

F1

F2

F3

F4

F1 [OK]

- Bevestigt de selectie en gaat naar "het beheren van de
regensensor ".
F2 [On] - Programma’s aan/uitschakelen.
F3 [Off] - Uitschakelen van controller en programma's.
F4 [EXIT] - Terug naar het hoofdmenu (scherm 6).

Als de programma’s worden uitgeschakeld wanneer een irrigatie-cyclus wordt uitgevoerd, zijn
de afsluiters direct gesloten en worden andere vooraf ingestelde irrigatie programma’s niet
uitgevoerd.
F1 [OK] bevestigt de selectie en gaat door naar het scherm van de regensensor instelling.

2.2.2 In- of uitschakelen van de regen sensor (scherm 8)

Rain Sensor : xxx
OK
On
Off

EXIT

Rij 1: Het inschakelen van de regen sensor
xxx: ON (ingeschakeld); OFF (uitgeschakeld)
Rij 2: Betekenis van functietoets:

F1

F2

F3

F4

F1
F2
F3
F4

[OK] – Bevestigt de selectie en ga naar “programma selectie”.
[On] – Schakelt de regensensor in.
[Off] – Schakelt de regensensor uit.
[EXIT] – Terug naar het hoofdmenu (scherm 6) .

F1 [OK] Bevestigt de selectie en ga naar de programma nummer instelling.

2.2.3 Selectie van programmanummer (A-B-C-D) (scherm 9)

Program: x
SET CAL
F1

F2

Rij 1: Geselecteerde programma (x = A-B-C-D) .

PRG
F3

EXIT
F4

Rij 2: Betekenis van functietoets:
F1 [SET] – Start & irrigatie tijd instellen (scherm 11).
F2 [CAL] – Kalender of frequentie van irrigatie instellen (scherm 10).
F3 [PRG] – Programmanummer selectie (programma A-B-C-D).
F4 [EXIT] – Terug naar het hoofdmenu (scherm 6).

F3 [PRG] Selecteert het actieve programma (A, B, C, D)
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2.2.4 Kalender of irrigatie frequentie instelling (scherm 10)
Door het selecteren van F2 [CAL] op scherm 9 wordt overgegaan naar de kalender instelling
en/of irrigatie frequentie tijden.
Door het drukken op F1 [+] of F2 [-] wordt de irrigatie frequentie of dag van de week
geselecteerd (de selectie wordt getoond in gegevensveld xxx).
F3 [SET] in- of uitschakelen van de dag of frequentie instelling (de selectie wordt getoond in
gegevensveld yyy).
Kalender/frequentie
xxx

=

(+)

(-)

yyy
SET

F1

F2

F3

Rij 1: xxx geeft de dag van week of irrigatie frequentie weer.

OK
F4

yyy geeft aan of de werkingstoestand in- of uitgeschakeld is (ON/OFF)
de dagen of de frequentie worden weergegeven in het veld xxx.
Gegevensveld xxx
Programmeerbare irrigatie frequentie:
24h
: Irrigatie staat elke dag aan
48h
: Irrigatie ingeschakeld om de 2 dagen
72h
: Irrigatie ingeschakeld om de 3 dagen
96h
: Irrigatie ingeschakeld om de 4 dagen

(24 uur).
(48 uur).
(72 uur).
(96 uur).

Wekelijkse kalender:
Mon
: Inschakelen op maandag.
Tue
: Inschakelen op dinsdag.
Wed
: Inschakelen op woensdag.
Thu
: Inschakelen op donderdag.
Fri
: Inschakelen op vrijdag.
Sat
: Inschakelen op zaterdag.
Sun
: Inschakelen op zondag.
Gegevensveld yyy
In - of uitschakelen:
YES
: Irrigatie ingeschakeld.
NO
: Irrigatie uitgeschakeld.
Rij 2: Betekenis van functietoets:
F1 [+] - Verhoogt de dag of frequentie.
F2 [- ] - Vermindert de dag of frequentie.
F3 [SET]- Schakelt irrigatie in op de geselecteerde dag (ON/OFF) .
F4 [OK] - Bevestigen en terug keren naar de programmering
hoofdpagina (nr.9).

F4 [OK] om de selectie te bevestigen en terug te keren naar de eerste pagina voor
programmering (scherm 9) om naar het aantal starten te programmeringen te gaan.
Let op: Als er een vaste frequentie wordt gekozen (bijvoorbeeld 24 uur), wordt de
kalender automatisch uitgesloten (en vice versa).
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2.2.5 Selectie van start programmanummer (scherm 11)
Toetsen F2 [+] en F3 [-] selecteren het start programmanummer (1-2-3-4)

Rij 1: Start nummer om te programmeren (x = 1-2-3-4).

Start time : x
SET
(+)

(-)

OK

F1

F3

F4

F2

Rij 2: Betekenis van functietoets:
F1 [SET]
- Stelt geselecteerd beginuur in (scherm 12).
F2 [+] - Selecteert start programmanummer (x = 1-2-3-4) .
F3 [-] - Selecteert start programmanummer (x = 1-2-3-4).
F4 [OK]- Bevestigt de selectie en gaat door naar de tijd
programmering voor de irrigatie van de 8 zones (scherm 13).

F1 [SET] Gaat naar de selectie van de te programmeren uur van start (scherm 12)
F4 [OK] Gaat rechtstreeks naar de zone programmering (scherm 13).

2.2.6 Inschakelen van start en programmering uur start (scherm 12)
F2 [ON] in- of uitschakelen [OFF] van het beheer van het start programma of te programmeren
programma.
Als de start wordt uitgeschakeld [OFF] wordt het volgende scherm getoond:
Start
OK

= Disabled
OFF
HOUR MIN

MIN

Rij 1: Beginsituatie uitgeschakeld.
Rij 2: Betekenis van functietoets:
F1 [OK]

F1

F2

F3

F4

- Bevestigt de selectie en keert terug naar het vorige
scherm (scherm 11)
F2 [OFF] - Start inschakelen en naar de ON modus gaan.
F3 [HOUR] - Geen functietoets in de OFF modus.
F4 [MIN] - Geen functietoets in de OFF modus.

F2 [ON] schakelt de start en uur instelling in die moet worden geactiveerd.
Start
OK

=
ON

hh : mm
HOUR MIN

MIN
F1

F2

F3

F4

Rij 1: Start tijd in uren (uu) en minuten (mm).
Rij 2: Betekenis van functietoets:
F1 [OK]
- Bevestigt selectie en keert terug naar de start selectie
(scherm 11)
F2 [ON]
- Schakelt start uit en gaat in de OFF modus.
F3 [HOUR] - Start uur programmering.
F4 [MIN] - Minuten programmering.

F3 [HOUR] en F4 [MIN] starttijd instelling in uren en minuten.
F1 [OK] Om geprogrammeerde gegevens te bevestigen en terug te gaan naar het scherm van
start selectie (scherm 11).
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2.2.7 Instellen van irrigatie zone (scherm 13)
F2 [+] en F3[-] selecteert de te programmeren zone (van 1 tot 8)

Station
:
SET
(+)

F1

F2

Rij 1: Zone aantal (x = 1,2,3,4,5,6,7,8).

x
(-)

F3

EXIT

F4

Rij 2: Betekenis van functietoets:
F1 [SET]
- Programma’s tijd voor irrigatie (scherm 14) .
F2 [+]
- Selecteert het zone programmanummer.
F3 [-]
- Selecteert het zone programmanummer.
F4 [EXIT] - Bevestigt en keert terug naar het scherm voor
programmanummer selectie (scherm 9).

F1 [SET] gaat door naar de duur van het irrigatie programma.
F4 [EXIT] Om te bevestigen en terug te keren naar het eerst scherm van programmeren
“programmanummer selectie” (scherm 9).

2.2.8 Instellen van irrigatie tijd (scherm 14)
F1, F2, F3 stelt de uren, minuten en seconden in met een minimum van 1 seconde tot een
maximum van 9 uur (8 uur : 59 minuten : 59 seconden).
Run Time : hh : mm: ss
HOUR MIN
SEC
OK

F1

F2

F3

F4

Rij 1: Irrigatie duur in uren, minuten en seconden (uur : mm : ss).
Rij 2: Betekenis van functietoets:
F1 [HOUR]- Stelt irrigatie duur in (uren).
F2 [MIN]
- Stelt irrigatie duur in (minuten).
F3 [SEC]
- Stelt irrigatie duur in (seconden).
F4 [OK] - Bevestigt de selectie en keert terug naar het zone
selectie scherm.

F4 [OK] bevestigt de selectie en keert terug naar het vorige scherm (scherm 13) voor de
selectie van een andere zone of de irrigatie tijd programmering te verlaten.
Van scherm 13, druk F4 twee keer in (EXIT – EXIT), zijn ingestelde programma’s opgeslagen
en is de programmering procedure voltooid.
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2.2.9 Programma’s opslaan en het verlaten van het
programmeersysteem (scherm 15)
Op het eerste scherm van de programmering (scherm 9) selecteer F4 [EXIT[ om de
programmering procedure te vertalen: Alvorens terug te keren naar het hoofdmenu (scherm
6) wordt het volgende bericht weergegeven:

Betekenis van functietoets:

SAVE
PROGRAMS

F1

F2

F3

F4

F1
F2
F3
F4

- Geen functie in verband met de toets.
- Geen functie in verband met de toets.
- Geen functie in verband met de toets.
- Geen functie in verband met de toets.

Tijdens het verlaten van het programmeersysteem worden alle gegevens opgeslagen in het
niet-vluchtige controller geheugen.
Dit voorkomt dat programma’s verloren gaan wanneer de batterij niet is aangesloten. De
gegevens zullen worden hersteld wanneer het systeem weer wordt ingeschakeld.

2.3 - Programma’s annulering (scherm 16)
Om een programma te verwijderen druk op F3 [PRG] en houdt deze 5 seconden vast op het
hoofdmenu scherm (scherm 6, paragraaf 2.1.6) totdat de volgende melding wordt gegeven:
DELETE PROGRAMS ?

OK

EXIT

De eerste rij wordt weergegeven in een knipperend bericht met de
vraag om programma’s te verwijderen.
Betekenis van functietoets:

F1

F2

F3

F4

F1 [OK] - Bevestiging en annulering van programma’s.
F2
- Geen functie betrokken bij deze knop.
F3
- Geen functie betrokken bij deze knop.
F4 [EXIT] - Opgeven van de procedure en terugkeren naar
hoofdmenu (scherm 6).

F4 [EXIT] Om het annuleringsproces te vertalen en terug te gaan naar het hoofdmenu (scherm
6 paragraaf 2.1.6).
F1 [OK] om de annulering van alle programma’s in het geheugen te bevestigen wordt de tekst:
“PROGRAMMA’S WISSEN” weergegeven.
De programma’s worden geannuleerd en na twee seconden keert het scherm terug naar het
hoofd programmeermenu (scherm 6).
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2.4 - Handmatige bediening
De handmatige bediening maakt het voor de bestuurder mogelijk om elk van de acht zones
onafhankelijk te laten lopen (OPEN/DICHT); dit geeft de mogelijkheid om het openen of sluiten
van de magneetventielen te overlappen.
Om de functies te gebruiken van het managementbeheer van de handbediening, druk op F4
[MAN] in het hoofdmenu (scherm 6 paragraaf 2.1.6).

BEHEER VAN DE HANDBEDIENING FUNCTIES (scherm 17)

Station
:
SET
(+)

x = yyy
(-) EXIT

Rij 1: Aantal zones (x = 1,2,3,4,5,6,7,8) en operatieve toestand van de
klep (yyy = ON of OFF).
Rij 2: Betekenis van functietoets:

F1

F2

F3

F4

F1 [SET] -Opening (ON) of gesloten (OFF) van het geselecteerde gebied.
F2 [+] - Selecteer het gebied dat handmatig moet worden beheerd
(x = 1,2,3,4,5,6,7,8).
F3 [-] - Selecteer het gebied dat handmatig moet worden beheerd
(x = 1,2,3,4,5,6,7,8).
F4 [EXIT] - Terug naar het hoofdmenu voor programmering (scherm 6).

F1 [SET] om te openen (ON) of te sluiten (OFF) in de handmatige modus het geselecteerde
gebied door op F2 te drukken [+] en F3 [-].
Het aantal geselecteerde gebieden wordt aangegeven in het gegevensveld x, terwijl de
toestand in de geselecteerde zone (AAN of UIT) wordt aangegeven in het gegevensveld yyy.
F4 [EXIT] om de keuze te bevestigen en terug te keren naar het hoofdmenu (scherm 6)
Het handmatig openen van de zones kan worden gebruikt op elk gewenst moment, maar is
niet toegankelijk wanneer er een lopende bewatering cyclus geprogrammeerd is.
Als een magneetventiel handmatig wordt geopend begint een geprogrammeerde bewatering
cyclus (PA, PB, PC of PD). Aan het einde van de looptijd in het programma sluit het
magneetventiel en eindigt ofwel de automatische of handmatige cyclus.
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3. PROGRAMMA’S
3.1 - Programma beheer
Vier beginpunten kunnen ingesteld worden in de programmering procedure, gedefinieerd door
het klok systeem voor elk van de vermelde vier programma’s (PA, PB, PC, PD).
Voor elke start is ook mogelijk de irrigatie tijd van de acht zones aan te passen, welke
achtereenvolgens geactiveerd zijn van eerste naar laatste. Om een zone over te slaan, dient
de looptijd naar nul gezet te worden.
De bewatering cycli kunnen gedefinieerd worden voor elk programma, in frequentie modus of
door het programmeren van de wekelijkse agenda.

PROGRAMMA’S

PROGRAMMA
“A”

START TIJDEN
IRRIGATIE-MODUS
PROGRAMMEERBAAR
VOOR ELK
VOOR ELK
PROGRAMMA
PROGRAMMA
FREQUENTIE
(24U, 48U, 72U,
96U)
of

START TIJD NR. 1
START TIJD NR. 2
START TIJD NR. 3
START TIJD NR. 4

IRRIGATIE TIJD ZONE 1
IRRIGATIE TIJD ZONE 2
IRRIGATIE TIJD ZONE 3
IRRIGATIE TIJD ZONE 4
IRRIGATIE TIJD ZONE 5
IRRIGATIE TIJD ZONE 6
IRRIGATIE TIJD ZONE 7
IRRIGATIE TIJD ZONE 8

START TIJD NR. 1
START TIJD NR. 2
START TIJD NR. 3
START TIJD NR. 4

IRRIGATIE TIJD ZONE 1
IRRIGATIE TIJD ZONE 2
IRRIGATIE TIJD ZONE 3
IRRIGATIE TIJD ZONE 4
IRRIGATIE TIJD ZONE 5
IRRIGATIE TIJD ZONE 6
IRRIGATIE TIJD ZONE 7
IRRIGATIE TIJD ZONE 8

START TIJD NR. 1
START TIJD NR. 2
START TIJD NR. 3
START TIJD NR. 4

IRRIGATIE TIJD ZONE 1
IRRIGATIE TIJD ZONE 2
IRRIGATIE TIJD ZONE 3
IRRIGATIE TIJD ZONE 4
IRRIGATIE TIJD ZONE 5
IRRIGATIE TIJD ZONE 6
IRRIGATIE TIJD ZONE 7
IRRIGATIE TIJD ZONE 8

WEKELIJKSE
KALENDER

PROGRAMMA
“B”

FREQUENTIE
(24U, 48U, 72U,
96U)
of
WEKELIJKSE
KALENDER

PROGRAMMA
“C”

FREQUENTIE
(24U, 48U, 72U,
96U)
of
WEKELIJKSE
KALENDER

PROGRAMMA
“D”

FREQUENTIE
(24U, 48U, 72U,
96U)
of
WEKELIJKSE
KALENDER

IRRIGATIE TIJDEN
PROGRAMMEERBAAR
VOOR ELK PROGRAMMA

START TIJD NR. 1
START TIJD NR. 2
START TIJD NR. 3
START TIJD NR. 4

NOTITIES

IRRIGATIE TIJD ZONE 1
IRRIGATIE TIJD ZONE 2
IRRIGATIE TIJD ZONE 3
IRRIGATIE TIJD ZONE 4
IRRIGATIE TIJD ZONE 5
IRRIGATIE TIJD ZONE 6
IRRIGATIE TIJD ZONE 7
IRRIGATIE TIJD ZONE 8
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3.2 - Programma opvolgingsformulier.
Om in te vullen en bewaard te worden om de instelling van de controller bij te houden.

PROGRAMMA
NAAM

IRRIGATIE START TIJD

ZONE

IRRIGATIEDUUR

DAGEN INGESCHAKELD or
FREQUENTIE

IRRIGATIEDUUR

DAGEN INGESCHAKELD or
FREQUENTIE

IRRIGATIEDUUR

DAGEN INGESCHAKELD or
FREQUENTIE

IRRIGATIEDUUR

DAGEN INGESCHAKELD or
FREQUENTIE

1
2
3
4
5
6
7
8
PROGRAMMA
NAAM

IRRIGATIE START TIJD

ZONE
1
2
3
4
5
6
7
8

PROGRAMMA
NAAM

IRRIGATIE START TIJD

ZONE
1
2
3
4
5
6
7
8

PROGRAMMA
NAAM

IRRIGATIE START TIJD

ZONE
1
2
3
4
5
6
7
8
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Mastop totaaltechniek bv
Alfensvaart
2771HK Boskoop
Tel. +31 (0)172-23 10 84
Fax +31 (0)172-23 14 84
info@mastop.nl - www.mastop.nl

Gooi niet weg met het normale huishoudelijke afval
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