
PSS
Precision Soil Sensor

System

Precíziós talajnedvesség érzékelő
rendszer

üzembe helyezés

www.tmarkt.hu



Toro precíziós talajnedvesség érzékelő üzembe helyezés

E rövid üzembe helyezési utasítás segítségével a precíziós talajnedvesség érzékelő gyorsan és helyesen 
telepíthető.

A részletes technikai információkhoz olvassa el a PSS precíziós talajnedvesség érzékelő gépkönyvét,
a telepítési és használati utasítást!

A telepítéshez az következőkre lesz szüksége:
• egy jól megtervezett, szakszerűen kivitelezett és jól

működő, jól beállított öntözőrendszer, 24 V feszültségről
működő vezérlővel,

• egy kis kereszthornyú csavarhúzó, az elmefedél
eltávolításához és visszaszereléséhez,

• 3 db 1,5 V-os, AA méretű alkáli elem.

Az üzembe helyezési utasításban az alábbi fejezetek
találhatók:

1. A telepítési hely kiválasztása
2. A vevő üzembe helyezése
3. Az öntözési program beállítása
4. Az érzékelő üzembe helyezése és kalibrálása
5. Az érzékelő rendszer működése
6. Üzemeltetési tanács

A  Toro  precíziós  talajnedvesség  érzékelő  rendszert  arra  tervezték,  hogy  segítse  a  növények
egészséges fejlődését, úgy, hogy csökkentett vízfelhasználással csak akkor legyenek öntözve, ha
tényleg szükséges. A Toro precíziós talajnedvesség érzékelő rendszer összes jó tulajdonsága csak
jól  megtervezett,  szakszerűen  kivitelezett  és  jól  működő,  jól  beállított  öntözőrendszer  esetén
érvényesül maradéktalanul.

1. A TELEPÍTÉSI HELY KIVÁLASZTÁSA

FIGYELEM: csak 1 db érzékelő szükséges az egész
területre!  A  megfelelő  hely  kiválasztása  fontos  az
érzékelő rendszer hatékony működéséhez!

Az 1. ábrán egy tipikus kert látható. Az összes fehér
terület  alkalmas  az  érzékelő  elhelyezésére,  de  a
legnaposabb területre érdemes elhelyezni.

Az érzékelőt olyan helyre tegye, ami legjobban 
megfelel az alábbiaknak:

• a vevőtől legfeljebb 150 méterre legyen
• a vevő lehetőleg „lássa” az érzékelőt,
• jellemző talajtípus a kertben,
• a legmagasabb ponton van,
• a szomszéd zóna nem öntözi,
• nem olyan terület, amin gyakran járnak, 

játszanak.
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2. A vevő üzembe helyezése
2.1. A 2. ábrának megfelelően rögzítse a vevőt a vezérlő mellett. Ha elég,

használhatja csak a mellékelt kétoldali ragasztós csíkot.

FIGYELEM: A vevő vezetékeinek bekötése előtt kapcsolja le a
vezérlőről a 230 V-ot! 
A vevő vezetékeit TILOS a hálózati feszültségre rákötni!

2.2. Vezesse be a vevő kábelét alkalmas helyen a vezérlőbe.

2.3. Kösse be a vevő kábelének vezetékeit a
3a. vagy 3b. ábrának megfelelően.

* = ha az öntözést alaphelyzetben nyitott
érzékelő engedélyezi, akkor a barna vezeték
helyére kösse a fehéret (3a. Ábra).

2.4. Kapcsolja vissza a vezérlő tápellátását!

Ekkor néhány másodperc múlva az alábbiak
láthatók:

Egy antenna jel és két vonal az LCD
kijelzőn, a zöld LED pedig világít.

3. Az öntözési program beállítása
3.1. Állítsa be a vezérlőt úgy, hogy minden nap öntözzön, a szezonális érték pedig legyen 100%-on.
3.2. Minden zónán állítsa be úgy az öntözési hosszakat, ahogy meleg nyári napokon szükséges.

4. Az érzékelő üzembe helyezése és kalibrálása

4.1. Mielőtt az elemeket behelyezné az érzékelőbe, a vevőn nyomja meg egyszer a Menü  gombot.
Ekkor a kijelzőn a  (kalibrálás) felirat jelenik meg.

4.2. Ekkor két kalibrálási módszer közül, KÉZI kalibrálás, vagy AUTOMATA kalibrálás közül választhat.

KÉZI kalibrálás: Amennyiben a talaj az elmúlt 24 órában alaposan megázott (legalább 25 mm csapadék
hullott, vagy több öntözési ciklus lefutott) és a csapadék megszűnése után 2-4 óra már eltelt, akkor
nyomja meg és tartsa lenyomva a Mínusz  gombot addig, ameddig a kijelzőn 0 nem jelenik meg. Ez
által  a kalibrálási  időt  0 óra hosszra állítjuk,  és azt  közöljük a rendszerrel,  hogy a most meglévő
talajban lévő nedvességi szintet vegye 100%-nak.

AUTOMATA kalibrálás: Amennyiben a talaj az elmúlt 24 órában nem ázott meg alaposan, akkor nyomja
meg és tartsa lenyomva a Mínusz  gombot és állítsa be a kalibrációs órák számát úgy, hogy ez időn
belül  lefusson  egy teljes  öntözési  ciklus.  A vevő  elhelyezése  után  indítson el  egy  teljes öntözési
ciklust, így a kalibrációs időtartam alatt két öntözés történik, egy kézi és egy automata. Ez által még
jobb lesz a kalibrálás pontossága.

MEGJEGYZÉS: további információkhoz olvassa el a precíziós talajnedvesség érzékelő gépkönyvét!

4.3. Az üzembe helyezett vevő közelében távolítsa el az érzékelő elemtartó fedelét (folytatás a 
következő oldalon).
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Az érzékelő üzembe helyezése és kalibrálása (folytatás)

4.4. Helyezze be a 3 darab AA méretű tartós elemet az érzékelőbe (4. ábra),
majd ügyelve a gumitömítésre, helyezze vissza az elemtartó fedelét, és a
csavarokkal rögzítse (ne húzza túl a csavarokat)! Az érzékelő LED-je zölden
világít, a vevő kijelzőjén megjelenik a „10.0”. Innentől 30 perc van arra, hogy
az érzékelőt elhelyezze.

4.5. Vigye az érzékelőt az előzetesen kiválasztott helyre, és ellenőrizze a LED
színét, ami a térerőt, a rádiós kapcsolat jelerősségét mutatja:
zöld = kitűnő
sárga = elfogadható
piros (villog) = vigye közelebb a vevőhöz

4.6. Tartsa  az  érzékelőt  párhuzamosan  a  föld  felszínével,  a  szondákat
merőlegesen szúrja be a földbe, az érzékelőt nyomja le a föld felszínéig (5.
ábra)!
MEGJEGYZÉS: az érzékelőnek folyamatosan a földben kell lennie. Minden
12-15  percben  kommunikál  az  érzékelő  a  vevővel,  amit  a  LED  piros
felvillanása jelez. Az érzékelő manuálisan vagy automatikusan kalibrálható.
Kövesse az alábbi lépéseket:

4.7. A vevőnél nyomja meg egyszer a Bypass           gombot. Ekkor a vevőn a
zöld LED villog, a kijelzőn a  (kalibrálás) felirat és a homokóra       jelenik
meg (6. ábra), egészen addig, amíg a kalibráció tart.
Amennyiben a kézi kalibrálás lett választva, akkor a kalibráció a következő
kommunikáció (12-15 perc) alkalmával megtörténik, az aktuális nedvességet veszi a rendszer 100%-
nak. Automata kalibráláskor a beállított kalibrációs idő (pl. 24 óra) elteltével azt a nedvesség értéket 
veszi 100%-nak, ami a folyamat alatt a maximum volt.

5. Az érzékelő rendszer működése
Amint a kalibráció befejeződött, a vevő kijelzőjén felváltva jelenik
meg az aktuális talajnedvesség %-os értéke, és a tiltási idő, az az
idő, ami után a vevő letiltja az öntözést. Ez 4 óra a gyári beállítás
szerint.
Ez biztosítja azt  a későbbiekben, hogyha az öntözés során az
érzékelő a talajban 100%-ot,  vagy azt  meghaladó értéket  mér,
akkor csak ezen idő letelte után tiltja le az öntözést. Így a teljes
öntözési  ciklus megszakítás nélkül lefut minden zónán, feltéve,
hogy a tiltási idő hosszabb, mint a teljes öntözési idő. A tiltási idő
gyárilag 4 óra, de ez megváltoztatható a vevő menüjében.
Amint a vevő tiltja az öntözést,  a kijelzőjén megjelenik a nincs
öntözés     ikon, a piros LED pedig világít. 

* A kijelzőn később lehet 100%-nál nagyobb 
érték is, de többlet vizet a növényzet nem tudja
hasznosítani.

A rendszer  addig  tiltja  az  öntözést,  ameddig  a  talajban  lévő
nedvesség a beállított szint (50% a gyári érték) alá nem csökken.
Ez az érték is megváltoztatható, a       gombbal növelni, a
…...gombbal csökkenteni lehet.

6. Üzemeltetési tanács
Az öntözőrendszer zónaidőit a kalibrálás után úgy állítsa be, hogy
kis mértékben túlöntözzenek. Ennek következtében egy öntözési
ciklus után a talajban lévő nedvesség kis mértékben 100% fölé
emelkedik.  Ekkor  a  precíziós  talajnedvesség érzékelő  rendszer
tiltja  az  öntözést,  és  csak  akkor  öntöz  legközelebb,  ha  a  talaj
nedvessége a beállított (gyárilag 50%) érték alá csökken.

Pomáz, 2013. szeptember 5.
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