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STEROWNIKI ELGO-AIT 24V: CMDP/LC 4/6/8AC. 9V: LC4DC 
Instrukcja obsługi 

 
Specyfikacja: 

• Urz�dzenie steruje prac� cykliczn� maksymalnie 4, 6 
lub 8 zaworów elektromagnetycznych ELGO: 24V 
(sterownik CMDP/LC- zasilanie z transformatora) lub 
4 sekcjami 9V (sterownik DC- zasilany bateryjnie). 
Wa�ne: prosz� upewni� si�, �e napi�cie  pracy 
elektrozaworu jest zgodne z typem sterownika! 

• Max do 9 godzin 59 minut nawodnienia ci�głego o 
czasie trwania ustawianym osobno dla ka�dej sekcji, 

• Max do 2x3 (model CMDP) lub 3 (model LC) 
kolejnych nawodnie� dla ka�dej sekcji dziennie 
(praca cykliczna nie równoczesna!), 

• Mo�liwo�� wyboru dnia tygodnia dla nawadniania 
(pon- wto...) lub funkcja ‘wielokrotno�ci startu 
nawadniania’ w odst�pie co 1-30 dni dla ka�dej 
sekcji, 

• Funkcja blokady pracy automatycznej (‘deszczowa’), 
• R�czny lub automatyczny cykl pracy, 

Przeznaczenie: 
Sterownik jest przeznaczony do zarz�dzania zaworami 
steruj�cymi przepływem bie��cej, czystej, zimnej wody 
zasilaj�cej zraszacze b�d� inne odbiorniki wody, 
zarówno dla tradycyjnych systemów zraszaj�cych jak i 
dla systemów zraszaczy wynurzalnych. Maksymalne 
ci�nienie pracy współpracuj�cych elektrozaworów Elgo 
wynosi 10 bar. 
Sterownik DUAL posiada dwa niezale�ne programy 
nawadniaj�ce o ustawianym czasie trwania (PI/PII), z 
których ka�dy mo�e by� zał�czany do 3 razy dziennie 
o zadanej godzinie. Kolejne sekcje wł�czaj� si� 
automatycznie po zako�czeniu pracy przez 
poprzedni�! 
Sterownik instalowa� wył�cznie wewn �trz 
pomieszcze � lub w suchym miejscu zabezpieczonym 
przed zalaniem o temperaturze pomi�dzy 0st C a 
55stC!! 

 
Przed zało�eniem baterii lub podł�czeniem transformatora nale�y przył�czy� kable elektrozaworów i upewni� si�, �e nie wyst�puje zwarcie w instalacji! 
Sposób podł �czenia kabli    

zacisk przył�cze 
Station 1-4 (6...8) podł�czenie pierwszego przewodu z odpowiedniego zaworu (dla sterownika DC 

9Vprzewód w kolorze czerwonym lub zielonym, dla 24V AC oboj�tnie), 
Common (C) przewód wspólny dla drugiego przewodu z wszystkich zaworów (dla sterownika DC w 

kolorze czarnym) z opcj� szeregowego wł�czenia detektora deszczu, 
Master  (M) 
(tylko typ AC) 

wyj�cie nadrz�dne do opcjonalnego przeka�nika pompy 24V lub podł�czenia zaworu 
głównego (dotyczy tylko sterowników 24V). 

24AC (tylko typ AC) zasilanie 24V z transformatora sieciowego 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Zdj�� doln� pokrywk� sterownika i przył�czy� po jednym kablu 
prowadz�cym z cewek elektrozaworów do odpowiedniego zacisku 
sekcji (STATION 1, 2, 3...) Drugi kabel z ka�dego zaworu (dla 
sterowników 9V kabel czarny)  poł�czy� wspólnie i doprowadzi� do 
zacisku COMMON (C). W przypadku sterownika (AC) zasilanego z 
transformatora poł�czy� kable transformatora 24V do zacisku 24V 
AC (biegunowo�� nie musi by� przestrzegana).  
UWAGA! do ka�dej sekcji mo�na podł�czy� maksymalnie jeden 
elektrozawór o mocy nie wi�kszej ni� 3W! Kable przeprowadzi� w 
otworze zrobionym w gumowej za�lepce u dołu komory sterownika.  
Dla wersji 24V opcjonalnie mo�na przył�czy� elektrozawór nadrz�dny lub przeka�nik steruj�cy 24V do zacisku 
MASTER (M) np. przy instalacji dodatkowej pompy (obwód nadrz�dny MASTER wł�cza si� zawsze gdy trwa praca 
dowolnej sekcji).  Czujnik deszczowy np. Nelson RainTrip oparty na wył�czniku (opcja) mo�na poł�czy� szeregowo 
mi�dzy zacisk COMMON a kabel wspólny elektrozaworów, wył�cznie dla wersji sterownika 24V. 
Maksymalna długo�� kabli zasilaj�cych wynosi 300m przy przekroju poprzecznym kabla 1,5mm2! 
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PANEL STEROWANIA- Klawisze funkcyjne: 
1. NEXT STEP Klawisz u�ywany do nawigacji przez kolejne kroki 
programowania. 
2. DAY / STN Klawisz u�ywany do wyboru kolejnych dni lub 
kolejnych sekcji. 
3. HRS / ON Klawisz u�ywany do wyboru godzin lub aktywowania 
funkcji. 
4. MIN / OFF Klawisz u�ywany do wyboru minut lub 
dezaktywowania funkcji. 
 
Ikony wy �wietlacza: 

5. Dni tygodnia (nie-pon-wto...sob). 
6. Wy�wietlacz kroku programowania. 
7. BATT/24V - wska�nik awarii obwodu. 
8. Numer sekcji 1-4...8 (w trójk�cie). 

 9.  OFF- sterownik jest nieaktywny na ‘czas deszczu’. 
10. DAY CYCLE - cz�stotliwo�� nawadniania (cykl). 
AUTO RUN/OFF- tryb pracy automatycznej. 
MANUAL - tryb pracy r�cznej (automat wył�czony). 

AUTO RUN/OFF- oznacza podstawowy tryb pracy automatycznej sterownika (domy�lny). 
 
UWAGA: Wska�nik BATT /24V nie informuje o stanie naładowania baterii lecz pulsuje w przypadku awarii 
zasilania lub obwodu podczas zał�czania cewki zaworu! Je�li nie jest podł�czona maksymalna ilo�� 
elektrozaworów dla danego sterownika, pojawianie si� powy�szego komunikatu mo�na zignorowa�. 
 
Na program nawadniania składaj� si� trzy parametry: 1- długo�� nawadniania dla ka�dej sekcji, 2- dni tygodnia lub 
miesi�ca w których odbywa si� nawadnianie dla danej sekcji, 3- czasy (godziny) uruchomienia programu. 
W celu oprogramowania sterownika nale�y kolejno przej�� przez nast�puj�ce kroki: 
 

Krok 
programowania 

Sposób programowania – kolejne kroki. 
UWAGA: Przyciski steruj�ce nale�y silnie naciska� przez około 1s! 

 
 
 
 

Ustawianie 
bie

��cego 
dnia i godziny 

 
SET TIME/DAY 

 
Nacisn�	         , aby wy
wietli	 tryb nastawiania bie

��cego Czasu / Dnia . 
 
Naciska	         , a

�
 pojawi si� aktualny dzie� u góry wy
wietlacza  (SUN - 

Niedziela, MON - poniedziałek, TUE - wtorek itd.) 
 
Naciska	         , a

�
 pojawi si� bie

��ca godzina (w systemie 12 godzinnym 
AM- oznacza przed południem, PM- po południu. np. 4PM-16.00) 
 
Naciska	        , a

�
 pojawi� si� odpowiednie minuty aktualnego czasu. 

 
 
 

Ustawianie 
długo
ci czasu 
nawadniania 

(Sekcja 1) 
WATERING 

TIME 

 
Nacisn�	          , aby nastawi	 długo
	 czasu (okres), przez który ma trwa	 
nawadnianie (osobno dla programu I i II w przypadku sterownika DUAL). 
 
Nacisn�	          , aby ustawi	 ilo
	 godzin, przez które ma trwa	 
nawadnianie  (dla nawadniania poni

�
ej jednej godziny ustawi	 „0”). 

 
Nacisn�	          , aby ustawi	 ilo
	 minut, przez które ma trwa	 
nawadnianie. 

Je�li ma by� ustawiona nast�pna sekcja- nacisn��              w celu zaprogramowania kolejnych sekcji. Numery 
sekcji wida� w trójk�tach na dole wy�wietlacza. 
Dla ka�dej sekcji mo�na nastawi� odr�bny czas trwania nawadniania i dni tygodnia! 

 
 
 

Ustawianie dni 
tygodnia 

DAYS ON/OFF 

 
Nacisn�	          , aby nastawi	 dni tygodnia w których ma by	 nawadnianie. 
Je
li nie zaznaczymy dnia tygodnia- w tym dniu nawadniania nie b�dzie! 
 
Nacisn�	          , je
li ma nie by	 nawadniania w danym dniu.  
 
Nacisn�	          , je
li ma by	 nawadnianie w danym dniu. 

LUB (funkcja alternatywna gdy nie okre �lili �my adnego dnia tygodnia)  
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Ustawianie ilo�ci 
dni pomi�dzy 

cyklami 
nawodnie� 

 
Nacisn��          przy ka�dym dniu tygodnia, a� do „0 DAY CYCLE ” 
 
Nacisn��          , a� pojawi si� ��dany czas zwłoki w nawadnianiu („1”- 
codziennie, „2” – co drugi dzie�, „3” – co trzeci dzie�, itd.) 
UWAGA: maksymalna liczba dni pomi�dzy cyklami nawodnie� wynosi 30. 

 
 

Aby ustawi� 
czas(y) 

rozpocz�cia 
nawadniania 

 
Nacisn��          , aby ustawi� godzin� pierwszego (1 z 3) nawadniania. 
 
Nacisn��          , aby ustawi� wybran� godzin� rozpocz�cia nawadniania. 
Nale�y pami�ta� o wska�niku pory dnia AM - przed południem, PM - po 
południu.  
 
Nacisn��          , aby ustawi� minuty.  
Przykład: PM 8:30 - 20:30 po południu. 
Je�eli istnieje potrzeba nawadniania 2 -3 razy dziennie, nacisn�	             dla dodatkowych 
startów nawodnie
 (2-3) i powtórzy

	
 poprzednie dwa kroki. Je�li nawadnianie ma 

odbywa
	
 si� tylko raz dziennie, nie ustawia

	
 czasu startu nawadniani 2 i 3. 

W przypadku sterownika typu CMDP (Dual Program) istnieje mo�liwo�	 ustawienia drugiego, alternatywnego 
programu 3 nawodnie
 o odmiennym czasie trwania: Dla programu II (PII) powtórzy

	
 kroki od  *. 

 
W przeciwnym wypadku: Przycisn�	           dla oprogramowania kolejnych sekcji. Po zako
czeniu 
programowania wszystkich sekcji pojawi si� r�czny tryb „MANUAL/PI/PII” 
Sterownik DUAL PROGRAM nie wymaga podawania odmiennej pory startu nawadniania dla kolejnych sekcji, 
gdy� sekcje uruchomi� si� zawsze w kolejno�ci od pierwszej do ostatniej, w odst�pach wprowadzonego czasu 
nawadniania. Wystarczy ustawi

	
 por� startu pierwszej sekcji, a pozostałe sekcje wykonane b�d� kolejno tzn po 

zako
czeniu pracy sekcji nr. 1 automatycznie uruchomi si� sekcja nr. 2 itd... 
 

 
 
 
 

Aby nawadnia� 
r�cznie 

 
(lub długo 

przytrzyma
	
 klawisz 

‘Next Step’ a� do 
pojawienia si� 

napisu MANUAL) 

 
Nacisn��          , aby przewin�� do funkcji r�cznych (MANUAL/I/II ). 
 
Nacisn��          , aby rozpocz�� nawadnianie w danym momencie. 
 
Nacisn��          , aby zatrzyma� nawadnianie r�cznie. 
(Sterownik wył�czy nawadnianie automatycznie, gdy upłynie nastawiony 
czas nawadniania programu I/II nawet gdy nawadniamy r�cznie!). 
UWAGA: Aby nawadnia� r�cznie, czas nawadniania musi by� 
uprzednio zaprogramowany!!! 
Aby przywróci� tryb automatyczny nacisn��          do wy�wietlenia napisu  
AUTO RUN/OFF 
Tryb MANUAL I/II słu�y do natychmiastowego r�cznego wł�czenia pracy 
kolejno wszystkich sekcji zgodnie z ustawionym harmonogramem. 

 
ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZCE PROGRAMOWANIA 
 

1. Klawisz             słu�y do przej�cia przez kolejne kroki programowania. 
2. Je�li ‘zgubiłe� si�’ w trakcie programowania lub celu przej�cia do trybu ‘r�cznego’ nale�y 

nacisn�� i przytrzyma�           a� do chwili gdy wy�wietli si� MANUAL/I/II. Nast�pnie 
naci�nij ponownie                   w celu uzyskania napisu AUTO RUN/OFF. Naci�nij         
dla ponownego             rozpocz�cia programowania. 

3. Je�li w ci�gu 3 minut �aden z klawiszy sterownika nie b�dzie naciskany, to sterownik 
automatycznie przestawi si� na AUTO RUN/OFF. Nie dotyczy trybu MANUAL . 

4. W trybie AUTO RUN/OFF  mo�na zablokowa� nawadnianie (funkcja ‘deszcz’)  
klawiszem           Powrót do nawadniania automatycznego zapewnia klawisz  
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5. Je�eli klawisze         lub         b�d� naciskane w sposób ci�gły, cyfry na wy�wietlaczu 
b�d� przewija� si� szybko. 

 
6. Zerowanie : Je�eli nacisn�� klawisze          i          jednocze�nie, wy�wietlane cyfry wróc� 

na „0”. Dotyczy to wi�kszo�ci kroków programowania. 
 

Dni nawadniania mo�na programowa� na dwa sposoby: 
• Mo�na zdefiniowa� ka�dy dzie� tygodnia w którym si� nawadnia (SUN - Niedziela, MON - poniedziałek, 

TUE - wtorek itd.) przez zaznaczanie �	danych dni. 
• Mo�na wybra� cz�stotliwo
� nawadniania DAY CYCLE  co 1-30 dni (np. cykl 2 dniowy oznacza, �e 

nawodnienie b�dzie miało miejsce co drugi dzie�), je
li nie zaznaczyli
my poprzednio �adnego dnia 
tygodnia. 

 
OGÓLNE INFORMACJE 
Podł �czenie baterii. 
Sterownik jest zasilany bateriami alkalicznymi 9V (nie dostarczone w zestawie), a cewka zaworu: t	 sam	 bateri	 
(dla zaworów typu DC) lub zewn�trznym transformatorem 24V (dla typu AC). Przed wymian � baterii nale �y 
odł �czy transformator zasilaj �cy!  Otworzy� pokrywk� baterii, naciskaj	c i przesuwaj	c j	 w kierunku strzałki. 
Umie
ci� bateri� alkaliczn	 9V. Wa�ne jest zachowanie biegunów + i -. Po wymianie baterii podł	czamy 
transformator ponownie. UWAGA: Prosz� u�ywa� wył	cznie alkalicznych baterii 9V! Wyj�cie baterii na okres 
ponad 10 sekund spowoduje wyzerowanie aktualnych ustawie� sterownika! Zaleca si� wymian� baterii raz do 
roku, przed rozpocz�ciem sezonu nawadniania! 
 
Zawory elektromagnetyczne 9V/24V  
Zawór montowa� zgodnie z kierunkiem przepływu wody oznaczonym strzałk	 na obudowie zaworu! Prosz� 
upewni� si� �e do sterownika podł	czono wła
ciwe zawory elektromagnetyczne: do sterownika DC-9V wymagany 
jest elektromagnes 9V (kable ró�nokolorowe), do sterownika AC-24V elektromagnes 24V (kable tego samego 
koloru). Solenoid powinien by� wkr�cony w zawór przez gumowy oring dociskowy. Elektromagnesy 9V musz	 by� 
podł	czone z zachowan	 biegunowo
ci	 kabli (kabel czarny do zacisku COMMON, zielony lub czerwony do 
zacisku danej sekcji). Dla pracy automatycznej zawór musi by� ustawiony w pozycji AUTO (d�wigienka manualna 
w pozycji pionowej). UWAGA: je
li zawór nie wył	cza si� po zadanym czasie mo�e to oznacza� �e spr��yna 
zaworu jest zbyt słaba lub ci
nienie wody zbyt wysokie! Je
li podczas instalacji zaworu 9V DC przepływ wody jest 
otwarty nale�y zamkn	� go z poziomu sterownika lub przyło�y� napi�cie 9V do cewki zaworu (z zachowaniem 
biegunowo
ci) dla zamkni�cia automatycznego. 
Prosz� zapozna� si� z instrukcj	 u�ytkowania elektrozaworów i detektora deszczu (do pobrania ze strony 
www.floraland.pl) 
 
Warunki pracy i zabezpieczenie przed mrozem. 

Ten sterownik zaprojektowano do stosowania wewn	trz pomieszcze� przy dodatnich 
temperaturach otoczenia. Nale�y zadba�, aby osłona baterii i pokrywa wy
wietlacza były zawsze 
zamkni�te. Sterownik musi by� umieszczony w miejscu zabezpieczonym przed opadami i 
skraplaj	c	 si� wod	! Dostanie si� wody do cz�
ci elektronicznej mo�e spowodowa� uszkodzenie 

urz	dzenia i utrat� gwarancji! Sterowniki (AC) zasilane z transformatora nale�y przymocowa� do 
ciany za pomoc	 
dwóch 
rub o rozstawie 90mm, sterowniki o zasilaniu bateryjnym (DC) mo�na umocowa� bezpo
rednio do jednego 
z zaworów za pomoc	 doł	czonego wysi�gnika. 
Uwaga! Przed nastaniem mrozów nale�y bezwzgl�dnie otworzy� przepływ,  przedmucha� lub wymontowa� zawór 
steruj	cy i przechowywa� go w miejscu zabezpieczonym przed mrozem! Pozostawienie elektrozaworów z wod	  w 
temperaturze ujemnej spowoduje ich uszkodzenie! Nie montowa� sterownika w studzience zaworowej, pod ziemi	 
ze wzgl�du na ryzyko zalania cz�
ci elektronicznej przez zbieraj	c	 si� wod�. 
 

UWAGA!  Urz�dzenia opatrzone tym znakiem podlegaj� europejskiej Dyrektywie w sprawie zu�ytego sprz�tu elektrycznego i 
elektronicznego (WEEE) 2002/96/WE, która oznacza konieczno�� selektywnej zbiórki odpadów. Po zako�czonej eksploatacji 
urz�dzenia nie wolno wyrzuca� ani składowa� z innymi odpadami, lecz powinno by� ono zwrócone przez konsumenta do 
sprzedawcy lub dostarczone do Sieci Gminnych Punktów Zbiórki Odpadów Elektrycznych i Elektronicznych.  
Wła�ciwa segregacja i selektywna zbiórka zu�ytego sprz�tu zmniejsza negatywne oddziaływanie substancji niebezpiecznych 
na �rodowisko naturalne i zdrowie człowieka. 
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