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ةــدمـقـم  

أنتجت لكى تلبى المتطلبات العديدة للمهتمين بأنظمة الرى و أعمال تنسيق المواقع.لوحة التحكم هذه  ٍان    

 حيث يمكن ان تركب داخليا او خارجيا, كما انها تتميز بنظام رقمى بسيط و شاشة كبيرة .

ن هذه اللوحات تحتوى على مميزات عديدة موجودة فى لوحات اغلى سعريا بمقدار الضعف.كما أ  

و امكانية التعديل الموسمى لبرامج الرى مثل ٍامكانية اسستخدام مجسات مطر و وجود حماية جيدة ضد الصدمات الكهربائية   

و التشرب   التى تسمح بتقسيم زمن رى المحطة.كما يمكن برمجة كل محطة لتعمل او ال تعمل مع الطلمبة. و خاصية الدورة   

 كذلك خاصية التأخير الزمنى بين المحطات التى تستعمل مع المحابس بطيئة الغلق و كذلك فى حالة الرى من خزانات.

اوقات لبدء التشغيل. 8برامج و  4كما أن اللوحة تحتوى على   

                                                                         قتصادية جدا مقارنة بالمميزات التى توفرها.ٍان هذه اللوحات سهلة البرمجة و تتعمل بكفاءة عالية و اٍ 
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ICC مكونات لوحة التحكم  
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 .البزمجت عه الحديث أثىاء أكثز بتفصيل بىد كل شزح يتم سىف و ICC التحكم جهاس مكىواث عه ىجشةم وبذة فيه وقدم سىف الجشء هذا اٍن

 
 

 A     الشاشت
 

 D أو C او B او  A دبنيب خؼًمانًس انبشَبيج يىضخ ديث  -                                 انبشَبيج اٍلخخيبس -1

دبنيب انًخخبسة انًذطت سقى يىضخ  -                                      انًذطت سقى -2     

انًسخخذيت انبشايج و انًؼهىيبث و األوقبث حىضخ -                                  انشئيسيت انشبشت -3    

انسُت انً انسهى يشيش -                                               انسُت -4    

انشهش انً انسهى يشيش -                                              انشهش -5    

انيىو انً انسهى يشيش -                                                انيىو -6    

 يؼًم انشي أٌ انسهى يىضخ -                                        Run شغبل -7  

 سي فيهب يخى انخً االسسبىع أيبو انسهى يىضخ -                                ااٍلسبىع يٍ انيىو -8  

 ODD انفشديت أو Even انضوجيت االيبو فً انشي اخخيبس حى قذ كبٌ ارا انسهى يشيش -            انضوجيت أو انفشديت األيبو فً انشي -9  

 صيُيت فىاصم ػهً انشي اخخيبس حى يب ارا انسهى يىضخ -                                 انضيًُ انفبصم -11  

 انًخخبس انًىسًً نهخؼذيم انًئىيت انُسبت يؼشض و -                               انًىسًً انخؼذيم -11  

 .انًخخبس انشي بذايت وقج يىضخ و -                                شيان بذايت وقج -12  
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 B     مفاتيخ و تحكم أسرار
 
  انشبشت ػهً(  حطفئ و حُيش)  حىيض انخً انقيًت نضيبدة -                                            صس -13  

  انشبشت ػهً(  حطفئ و حُيش)  حىيض انخً انقيًت اٍلَقبص -                                             صس -14 

 انخبنً انبُذ اٍنً يىيض انزي انبُذ نيُخقم -                                              صس -15 

 انسببق انبُذ اٍنً يىيض نزيا انبُذ نيُخقم -                                              صس -16 

  D أو C أو B أو  A انبشايج أدذ اٍلخخيبس -                                      PRG   صس -17 

 يطش يجس حشكيب ػُذ يسخخذو و -                             انًطش يجس يفخبح -18 

 انًىسًً انخؼذيم اٍلَقبص و نضيبدة -                                           صس -19 

 

 C     المدرج التحكم قزص   
 

    Run                                                  - خذكىان نجهبص انيذوي و األنً انخذكى ػًهيبث نكبفت انًؼخبد انقشص وضغ هى 

Set Current Date/Time                          - انذبنييٍ انىقج و انخبسيخ ضبط 

Set Watering Start Times                     - بشَبيج كم فً يىاػيذ 8 -1 يٍ يكىٌ و انشي بذايت يىاػيذ ضبط 

Set Station Run Times                         - بثانًذط حشغيم فخشاث ضبط 

Set Days to Water                                - صيُيت فىاصم ػهً انشي أو انفشديت أو انضوجيت األيبو فً انشي ببٍخخيبس حسًخ و انشي أيبو حذذيذ 

Set Pump Operation                            - يؼيُت نًذطبث حشغيههب و انطهًبت ببٍيقبف يسًخ و انطهًبت حشغيم ضبط 

Manual – Single Station                       - وادذة نًشة وادذة نًذطت انيذوي انخشغيم 

Manual – All Stations                           - وادذة نًشة يب بشَبيج فً يُهب نؼذد او انًذطبث نكم انيذوي انخشغيم 

System Off                                           -  ٍانخشغيم وضغ اٍنً انًذسج انقشص اٍسجبع يخى دخً انبشايج كم فً انشي بىقف يسًخ و انُظبو يقبفا Run 
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ICC برمجة لوحة التحكم  

 
 -:تجعل عملية البرمجة سريعة و سهلة و هما  ICC ـفى جهاز ال انهناك خاصيت

 وضوح و سهولة قراءة الشاشة 

 ستعمالٕ  تصميم قرص التدريج السهل اال 

 

 وضح الشاشة الوقت و التاريخ و اليوم عندما يكون جهاز التحكم فى و ضع عدم التشغيل.و ت

 و يتغير شكل الشاشة عند لف القرص المدرج ليبين معلومات البرمجة المطلوب ٍادخالها.

 -مرونة عالية فى تحديد الجدول الزمنى للتشغيل من خالل تواجد : ICCو يوفر جهاز ال 

  A   ,B ,C  ,Dأربعة برامج   -0

 . كل برنامج مزود بعدد ثمانية أوقات يومية لبداية التشغيل -2

 

 مالحظة

 .قاعدة البرمجة األساسية هى أنه عندما يومض ) يظهر و يختفى ( رمز أو حرف فسوف يكون هو البند المطلوب برمجته

 و برمجتها.مثال ٍاذا كانت خانة الساعة تومض أثناء ضبط الوقت فٍانه يمكن تغيير الساعة أ
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 Setting The Current Date/Time  نالحاليي ضبط الوقت و التاريخ

                  

              

  Set current date/ time    لف القرص المدرج ٍالى وضع -0

 لتغيير السنة  أو سوف تومض السنة الحالية فى الشاشة ٍاستعمل األزرار  -2

 للتوجه لضبط الشهر  بعد ضبط السنة ٍاضغط زر  -3

 لتغيير الشهر  أو سوف يظهر الشهر و اليوم فى الشاشة و سوف يومض الشهر. ٍاستعمل أزرار  -4

 للتوجه لضبط اليوم  بعد ضبط الشهر ٍاضغط زر  -5

 اليوم من االٍسبوع عن طريقلتغيير اليوم. و سوف يتم بيان   أو سوف يومض اليوم. ٍاستعمل أزرار  -6

 سهم موجود أسفل الشاشة يشير ٍالى اليوم.

 للتوجه لضبط الوقت  ٍاضغط زر  -7

 24Hrساعة  24أو  PMأو مساءا  AMلاٍلختيار بين صباحا   أو سوف يتم عرض الوقت ٍاستعمل األزرار  -8

 لتغيير الساعة الوضحة على الشاشة  أو ة و ٍاستعمل األزرار للتوجه لضبط الساع  ٍاضغط زر  -9

 لتغيير الدقائق الموضحة فى الشاشة  أو للتوجه لضبط الدقائق ثم ٍاستعمل األزرار   ٍاضغط زر  -01
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 Setting Watering Start Time  ضبط وقت بداية الرى

 

  Set water start timesلف القرص المدرج ٍالى وضع        -0

 Aعلما بأن وضع المصنع هو لبرنامج  PRGبالضغط على زر  A-B-C-Dٍاختار البرامج  -2

 دقيقة 05ل لتغيير وقت بداية التشغيل مع مالحظة أن الغيير يكون على درجات ك  أو ٍاستعمل األزرار  -3

 الٍختيار ابرنامج التالى. PRGالٍختيار وقت البداية التالى أو ٍاضغط على زر   ٍاضغط زر  -4

 

   Eliminating A Program Start Time ٍالغاء وقت بداية الرى

                                                               

 Set water start timesلف القرص المدرج ٍالى وضع        -1

  AM 12.00صباحا   02حتى تصل ٍالى الساعة  أو ٍاستعمل األزرار  -2

 OFFمرة واحدة تصل ٍالى الوضع توقف   ٍاضغط على الزر   -3

 

 مالحظة

 بالتتابع مما يستبعد الحاجة الى ٍادخال وقت بداية لكل محطة.سوف يقوم بتشغيل كل المحطات  دٍان وقت بداية واح -0

 كاملة موضوعة لبرنامج ما  رغم و جود برمجة OFFٍاذا كانت جميع بدايات التشغيل الثمانية مغلقة  -2

 فٍان الرى من خالل هذا البرنامج يكون متوقف مع االٍحتفاظ بكافة تفاصيل البرنامج االخرى.
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  Setting Station Run Times ( محطةضبط وقت تشغيل المحطة ) مدة الرى لكل 

 

 Set station timesلف القرص المدرج ٍالى وضع        -0

                                                                   رقم المحطة التى سيتم ٍاختيارها و   A – B – C – Dسوف يظهر على الشاشة اخر برنامج تم اختياره  -2

 سوف تومض مدة التشغيل لتلك المحطةو 

 لتغيير مدة تشغيل المحطة على الشاشة  أو ٍاستعمل األزرار  -3

 لاٍلنتقال الى المحطة التالية  ٍاضغط زر  -4

 لكل محطة  4و  3كرر اخطوات  -5

    A – B – Cيمكن ضبط وقت تشغيل المحطة من دقيقة واحدة ٍالى ساعتين فى برامج  -6

    D ساعة لبرنامج  02يمكن ضبط وقت تشغيل المحطة لزمن يصل ٍالى  -7

 

 مالحظة

 

  Dفغندئذ ال يمكن تخصيص نفس المحطة على برنامج    A - B – Cتشغيل مدة تشغيل لمحطة ما على برنامج  فى حالة 

 ( على الشاشة . USEDو عند محاولة  ذلك تظهر كلمة  مستعملة ) 

 فغندئذ ال يمكن تخصيص نفس المحطة على برامج    D  و فى حالة تشغيل مدة تشغيل لمحطة ما على برنامج

A - B – C  و( عند محاولة ذلك تظهر كلمة مستعملةUSED.على الشاشة ) 
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 Setting Days To water  ضبط أيام الرى

 

  Set DAYS TO WATERلف القرص المدرج ٍالى وضع        -0

 سوف تومض مدة التشغيل لتللك المحطةسوف يظهر على الشاشة البرنامج الذى تم ٍاختياره و رقم المحطة المختارة. و  -2

 سوف يظهر على الشاشة معلومات عن الجدول الزمنى أليام الرى المبرمجة. -3

 خيارات مختلفة أليام الرى  4يوجد  -4

 

 

 

ختيار الرى فى أيام معينة من االٍسبوعا - أ ٍٍ Selecting Specific Days of the Week to Water 

 

 توجد نقطة متحركة بشكل سهم على يوم معين ) تبدأ النقطة دائما بيوم األحد ( -0

 لتفعيل يوم معين من االٍسبوع للرى   ٍاستعمل زر  -2

 الٍلغاء الرى فى ذلك اليوم  ٍاستعمل  زر -2

  بعد الضغط على الزر سوف تتقدم النقطة تلقائيا لليوم التالى  -3
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ختيار الرى على فواصل زمنيةا - ب ٍٍ Selecting Interval Watering 

 

 الفاصل الزمنى هو عدد األيام بين مرات الرى . 

 حتى موعد دورة الرى التالية. و تبين األيام الباقية على الشاشة عدد األيام

 Intervalو انقل النقطة المتحركة الوماضة فوق عالمة   ٍاضغط زر  -0

 و سوف تبين الشاشة رقمين هما الفاصل الزمنى وعدد األيام المتبقية ٍاستعمل زر  -2

 فى الفاصل الزمنى.    

 سوف يومض عدد األيام بين دورات الرى أو سوف يومض الفاصل الزمنى -3

 عدد األيام المرغوبة بين دورات الرىالٍختيار   أو ٍاستعمل األزرار  -4

 عدد االيام المتبقية فى الفاصل الزمنىو سوف يومض   ٍاضغط زر  -5

 الٍختيار عدد األيام لحين دورة الرى التالية المرغوبة   أو ٍاستعمل األزرار  -6

 يوم واحد متبقى يعنى أنه سوف يتم الرى فى اليوم التالىوجود  -7

 

ختيار الرى فى األيام الفردية أو الزوجيةا - ث ٍٍ Selecting Odd or Even Days to Water  

 

 ,...........2,4,6 ,......  و الزوجية0,3,5تستخدم هذه الخاصية اليوم المرقم من الشهر بال من أيام االٍسبوع المحددة فاأليام الفردية      

  ODDأو فردى  EVENحتى تصبح  النقطة المتحركة الوماضة فوق كلمة زوجى   ٍاضغط زر  -0

   لاٍللغاء سواء األيام الفردية أو الزوجية  أو ٍاستعمل األزرار  -2

 مالحظة

 فبراير هى دائما أيام مغلقة فى حالة ٍاختيار الرى فى األيام الفردية 29من أى شهر و يوم  30يوم 
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  RUN      التشغيل      

  بعد ٍاكتمال البرمجة        

 و ذلك حتى يتم تشغيل البرامج التى وضعت RUN الوضع لف القرص المدرج ٍالى  -0

 لن يحدث تشغيل RUN بدون لف القرص المدرج ٍالى الوضع  -2

 

  System Off      ٍايقاف التشغيل    

       RUN ثانية ثم الرجوع ٍالى الوضع  2لمدة  System Off   لف القرص المدرج ٍالى الوضع -0

 يتم غلق جميع المحطات التى تقوم بالرى حاليا.

 

 Manually Run A Single Station تشغيل محطة واحدة يدويا   

 Manual- Single Station لف القرص المدرج ٍالى الوضع   -1    

 سوف تومض مدة تشغيل المحطة على الشاشة  -2    

 للذهاب ٍالى رقم المحطة المراد تشغيلها  زر  ٍاضغط -3    

 الٍختيار مدة التشغيل للمحطة المرغوب تشغيلها   أو ٍاستعمل األزرار  -4    

 لتبدأ المحطة المحددة فى الرى للمدة المحددة ثم يعود الجهاز ٍالى الوضع األلى RUN لف القرص المدرج ٍالى الوضع  -5    

 دون حدوث تغير فى البرامج الموضوعة سابقا       
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 Manually Run All Stations  تشغيل كل المحطات يدويا

 

 

 Manual- All Stations لف القرص المدرج ٍالى الوضع   -1

 PRGٍاختار البرنامج المطلوب تشفيله بالضغط على زر  -2

 لتحديد المحطة التى يبدأ عندها الرى   ٍاضغط زر  -3

 سوف تومض مدة تشغيل المحطة على الشاشة -4

 الٍختيار مدة تشغيل المحطة المطلوب   أو ٍاستعمل األزرار  -5

 لاٍلنتقال الى المحطة التالية  ٍاضغط زر  -6

 لضبط مدة تشغيل كل محطة  5و  4كرر اخطوات  -7

 اشةلتظهر على الش للوصول ٍالى المحطة المرغوب أن يبدأ من عندها التشغيل  ٍاضغط زر  -8

ليبدء البرنامج المحدد يدويا فى الرى للمدة المحددة ثم يعود الجهاز ٍالى الوضع األلى                                            RUN لف القرص المدرج ٍالى الوضع  -9

 دون حدوث تغير فى البرامج الموضوعة سابقا

 

 مالحظة

 المحطات فى الرى بالتتابع ص المدرج لوضع التشغيل هى اول محطة تعمل ثم يبدأ بعدها باقىالمحطة المبينة على الشاشة عند لف القر        

 و لن يتم رى المحطات السابقة لتلك المحطة.        

 3,  2,  0 و لن تعمل المحطات  02حتى محط  4فسوف يتم الرى بداية من محطة  4مثال ذلك  ٍاذا كانت المحطة الظاهرة على الشاشة رقم        

 
 



 15 

 Seasonal Adjustment التعديل الموسمى

 

 و يستخدم التعديل الموسمى لعمل تعديالت فى مدة التشغيل لجميع المحطات دون ٍاعادة برمجة جهاز التحكم.     

 و هذه الخاصية مناسبة لعمل تعديالت بسيطة و ضرورية مع تغير أحوال الطقس , فمثال فى حالة وجود موجة حارة    

 فٍاننا نحتاج زيادة زمن الرى و فى حالة وجود موجة باردة فقد نحتاج تقليل زمن الرى.    

 

 من البرنامج األصلى % 051 – 01لزيادة زمن الرى بنسب من   زر   ٍاضغط على  -0

 من البرنامج األصلى%    051 – 01زمن الرى بنسب من  لتقليل   زر  ٍاضغط على     -2

  سوف ترى أن مدة الرى قد تغيرت   Set Run Timesٍالى وضع مدة التشغيل الجديدة  لف القرص المدرج للتأكد من  -3

 

  Set Pump/Master Valve Operation ضبط تشغيل الطلمبة

 

 هى خاصية تمكن المستخدم من تشغيل الطلمبة أثناء تشغيل محطة ما أو عدم تشغيلها مع محطة أخرى قد يكون الضغط القادم لها 

 و ال تحتاج لضغط ٍاضافى و بالتالى ال حاجة للطلمبة. مناسب لتشغيلها

  Set Pump Operation رص المدرج ٍالى الوضع  لف الق -0

 Off أو   On لتغيير و ضع تشغيل الطلمبة ٍالى    أو ٍاستعمل األزرار  -2

 لاٍلنتقال الى المحطة التالية  ٍاضغط زر  -3

 لكل المحطات   3و  2كرر اخطوات  -4
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 Programmable Rain Off ٍامكانية التوقف لمدة معينة

 

 ك لعدة أسبابأيام و قد يكون ذل 7و هى خاصية تسمح بأن تتوقف كل عمليات الرى المبرمجة لفترة زمنية محددة من يوم ٍالى     

 منها أعمال صيانة شاملة أو هطول أمطار لفترة طويلة و فى نهاية المدة المحددة يستأنف جهاز التحكم التشغيل المعتاد تلقائيا.    

 

 System Off  لف القرص المدرج ٍالى الوضع -0

 0و سوف تومض أيقونة األيام و سوف يومض الرقم  0سوف تظهر على الشاشة رقم   ٍاضغط على زر   -2

  7بعدد األيام المرغوب وقف الرى بها حتى الرقم   ٍاضغط على زر   -3

  RUNلف القرص المدرج ليعود ٍالى الوضع  -4

 مضاءة على الشاشة Daysو أيقونة    Offخالل تلك المدة سوف يظل كل من كلمة   -5

 سوف ينخفض عدد أيام توقف الرى الباقية يوميا  -6

 صبح الرقم صفر تعود الشاشة لعرض الوقت المعتاد من اليوم و يستأنف الرى المعتاد طبقا للبرامج الموضوعة.عندما ي -7
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 Cycle and Soak   خاصية الدورة و التشرب  

 

 قصر.و هى خاصية تسمح للمستخدم بتقسيم مدة تشغيل كل محطة ٍالى دورات رى أ       

 و هى خاصية مفيدة فى رى المنحدرات و األراضى المتماسكة مثل األراضى الطفلية و األراضى الطينية الثقيلة       

 و كذلك فى األراضى شديدة النفاذية.      

 الدورة  .............   هى زمن الرى     

 نزلت فى فترة الدورة ىالماء التالتشرب .............   هو الزمن الالزم حتى تتشرب األرض كمية     

 

 RUNدع القرص المدرج فى وضع التشغيل  -0

  Set Station Run Times أثناء لف القرص المدرج ٍالى الوضع  ٍاضغط و ٍاستمر فى الضغط على زر  -2

 و هنا سوف يظهر على الشاشة رقم المحطة و سوف تومض مدة الدورة.  ٍاترك الزر  -3

 دقيقة 61ٍالى  0لتحديد مدة الدورة من    أو ٍاستعمل األزرار  -4

 و أنت تقف على المحطة سوف تومض مدة التشرب. PRGبعد ضبط الدورة ٍاضغط على زر  -5

 لتحديد مدة التشرب   أو ٍاستعمل األزرار  -6

 مرة أخرى يعود البرنامج مرة أخرى ٍالى ٍاعداد مدة الدورة PRGٍاضغط على زر  -7

 و مدة دورتها لى المحطة التاليةلاٍلنتقال ا  ٍاضغط زر  -8

 للرجوع الى المحطة السابقة و مدة دورتها ٍاضغط زر  -9

 RUNلف القرص المدرج ٍالى وضع التشغيل  -01
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 Delay Between Stations    التأخير الزمنى بين المحطات

 

 و هذه الخاصية مفيدة فى حاالت و هى خاصية تسمح للمستخدم بعمل فواصل زمنية بين تشغيل محطة و المحطة التى تليها 

 * ٍاستخدام محابس بطيئة الغلق

 * وجود خزان مياه يتم منه الرى و التعويض غير كافى الٍتمام عملية الرى

 

 RUNلتشغيل دع القرص المدرج فى وضع ا -1

 Set Station Run Times أثناء لف القرص المدرج ٍالى الوضع  ٍاضغط و ٍاستمر فى الضغط على زر  -2

 و هنا سوف يظهر على الشاشة مدة التأخير لكل المحطات و سوف يومض هذا الرقم  ٍاترك الزر  -3

 لزيادة أو تقليل مدة التأخير بين المحطات   أو ٍاستعمل األزرار  -4

 RUNلف القرص المدرج ٍالى وضع التشغيل  -5

 

 

 

 

 Clearing Controllers Memory/Resetting Controller جهازالمحو ذاكرة 

 

 ذاكرة و عودة اللوحة ٍالى ٍاعدادات المصنعٍاذا حدث خطأ أثناء البرمجة فٍانه يمكنك محو كل البيانات الموجودة بال

 

 معا و ٍاستمر فى الضغط عليهم  PRG,      ,       ٍاضغط على أزرار   -0

 ٍاضغط على زر ٍاعادة الضبط الموجود بظهر اللوحة  -2

                                                                                                                                                                        لتكون قد قمت بمحو الذاكرة.  AM 12.00بعد أن يظهر بالشاشة الرقم  0ٍاترك األزرار الثالثة فى خطوة  -3


