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Bevezetés

A TMC 212 vezérlő főbb tulajdonságai

• bővíthető vezérlő, 2-től 12 zónáig, 2 zónás bővítő modulok
• elektronikus túláram védelem
• programmemória
• programozás

• naptári napok szerint, 
• páros, vagy páratlan napokra
• intervallum szerint

• egymástól teljesen független 3 program, programonként 4 indítási időpont naponta
• öntözési időtartam 1 perctől 4 óráig
• szezonális öntözési időhossz beállítás 10%-tól 200%-ig
• automatikus szivattyúindítás, mesterszelep vezérlés kimenet
• programozható szivattyúindítás/mesterszelep nyitás időzítés
• programozható zónák közötti késleltetés / kútújratöltődésre várakozás
• programozható eső miatti szüneteltetés 
• csatlakoztatható esőérzékelő, talajnedvesség érzékelő szerviz távvezérlő

A TMC-212-es vezérlő rendelkezik néhány egyedi funkcióval. Szánjon rá néhány percet, hogy átnézze ezt a
kezelési  és  használati  utasítást.  Segítséget  kap  ahhoz,  hogy  a  telepítés  és  a  beállítás  ne  okozzon
különösebb nehézséget, valamint az esetlegesen felmerülő problémákat hogyan oldja meg.
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A vezérlő áttekintése

1. LCD kijelző

A „Ébresztő óra": startidő
B „Ciszterna”: van zónák közötti késleltetés
C Kezdési időpontok 1-4-ig
D Fő kijelző
E Program azonosító: A, B, C
F „Vízcsepp”: öntözés
G „Áthúzott vízcsepp": öntözés tiltva
H „Százalék": öntözési idő módosítva
I Öntözési zóna azonosító szám.
J Napok: SU – vasárnap, MO – hétfő stb.
K „Homokóra": zóna öntözési időt

2. Vezérlő gombok:

+/ON – idő növelés, léptetés előre, öntözési nap kiválasztás
-/OFF – csökkentés, léptetés vissza, öntözési nap törlés
NEXT – A különböző üzemmódokon belül lehet vele léptetni a funkciók és a beállítási lehetőségek között
MANUAL START – kézi öntözés indítása

3. Forgatógomb

Programozáshoz és az üzemmód kiválasztáshoz (kivéve a kézi indítást).

Forgatógomb állások:

RUN: alaphelyzet az automata öntözéshez és a kézi program indításhoz.
CURRENT TIME/DAY: mai dátum, pontos idő, 24/12 órás kijelzés beállítása.
WATERING DAYS: öntözési napok beállítása.
START TIMES: öntözés kezdésének beállítása.
STATION TIMES: zóna öntözési időtartam beállítása.
SEASON ADJUST%: öntözési időtartamok évszakhoz igazodó százalékos megváltoztatása.
SPECIAL FUNCTIONS: szivattyú használata esetén speciális időzítések beállítása.
RAIN DELAY: öntözés tiltás 0 – 7 napig.
OFF: tiltja az automata és kézi öntözést, leállítja az öntözést.

4. Programválasztó tolókapcsoló

a programok (A, B, C) közül választhat; programozásnál és
kézi program indításnál.

Csak a programozáskor és a kézi indításakor hatásos,
automata öntözéskor mindegy, hogy hol áll!

5. Esőérzékelőt engedélyező-tiltó kapcsoló
6. Esőérzékelő választó kapcsoló
7. SENSOR esőérzékelő csatlakozó
8. COM közös vezeték csatlakozó
9. Szivattyú indító / mesterszelep csatlakozó
10. Transzformátor bemenet
11. 2 zónás bővítő modulok
12. Távirányító csatlakozó
13. Hálózati adapter beltéri vezérlőhöz
14. Beépített transzformátor kültéri vezérlőhöz
15. Sorkapocs a 230V hálózati feszültség bekötéséhez
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A vezérlő felszerelése

A vezérlőt lehetőleg szemmagasságban helyezze el.

Beltéri vezérlő

 Figyelem: a beltéri vezérlő nem időjárás álló, ezért olyan helyre szerelje,
ahol nem éri az eső, vagy az öntözés!

1. Válasszon egy olyan helyet, ami egy konnektor 1 méteres körzetében van.
2. Húzza le a vezérlő hátsó tartó fali tartó adapterét.
3. Az adaptert (A) csavarozza fel a falra.
4. Passzítsa a vezérlő vezető csapjait az adapterhez, majd csúsztassa a vezérlőt a

helyére.

Kültéri vezérlő

Bal oldali ábra: távolítsa el az 
alsó fedlapot (A) és a 
transzformátor fedlapját (B).

Jobb oldali ábra: így
rögzítse a vezérlőt a
falhoz.

A szelepek bekötése

 Figyelem: A szelepek bekötéséhez legalább 0,8 mm átmérőjű (0,5 mm2 keresztmetszetű) vezetéket 
használjon!

Vezetékeket és modulokat csak a vezérlő feszültségmentes állapotában dugjon be vagy húzzon ki!

A TMC-212 vezérlőben a 24 V-os csatlakozások billenő karos szorító
csatlakozással vannak ellátva.
A kar függőleges állapotában lehet a lecsupaszított vezetékeket bedugni, vagy
kihúzni. A kar a vízszintes állapotban a vezetékeket rögzíti.

A szelepek közös vezetékét csatlakoztassa a COM (8) helyre.
A zóna vezetékeket csatlakoztassa a modulokhoz (11).

Mesterszelep (ha van):
Az egyik vezetéket kösse be a COM (8) helyre, a másikat pedig a PUMP/MV
(9) helyre.

Szivattyú indító relé (ha van):
Az egyik behúzó vezetéket kösse be a COM (8) helyre, a másikat pedig a
PUMP/MV (9) helyre. A 24 VAC relé munkaérintkezői 230 VAC feszültséget
kapcsolnak. A relé meghúzó árama ne legyen nagyobb, mint 300 mA.

Figyelem: A nem használt zóna kimeneteket kösse össze az utolsó
használt kimenettel, azért, hogy a szivattyú ne károsodhasson!
A fedőlap vissza helyezése előtt a nem használt csatlakozók karos
szorítóit is állítsa vízszintesbe!!!

A fedőlap vissza helyezése előtt a nem használt csatlakozók karos szorítóit is állítsa vízszintesbe!!!
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A tápellátás bekötése

A beltéri adaptert a bal oldali 
ábra szerint kösse be.

A kültéri vezérlő tápellátását a
jobboldali ábra szerint kösse be.

Az érzékelők bekötése

A SENSOR bemeneteket áthidaló vezetéket távolítsa el.
A TRS esőérzékelő két vezetékét kösse be a SENSOR bemenetekbe.
Rádiós esőérzékelő és talajnedvesség érzékelő esetén az azokhoz tartozó beszerelési
utasítás szerint járjon el. A TWRS, TWRFS esőérzékelők és a PSS talajnedvesség
érzékelő fehér és barna vezetékeit kösse be a SENSOR bemenetekre, a piros
vezetékeket pedig a 24 VAC kapcsokba.

A vezérlő programozása

A vezérlő a beprogramozott adatokat tápellátás nélkül is évekig megőrzi. Ha 24 óránál hosszabb ideig szünetel a 
tápellátás, akkor a dátumot és időt újra be kell állítani.
A vezérlőben van egy gyárilag beállított „A” program: öntözés kezdete reggel 5 óra, 10 perces zónaidők, mesterszelep 
engedélyezve, mesterszelep elő-nyitás 2 másodperc, újratöltődés késleltetés 0 másodperc, újratöltődés alatt a 
mesterszelep engedélyezve van, szezonális beállítás 100%.
Ha az alapértékeket elállítjuk, a program memória törléssel visszaállíthatjuk a gyári értékekre.

A mai dátum és a pontos idő beállítása

1. CURRENT TIME/DAY: mai dátum, pontos idő, 24/12 órás
kijelzés.

2. A „+” és „-” gombokkal állítsa be a kívánt értéket.
3. A NEXT” gombbal a következőre léphet.
4. Állítsa be az összes értéket.
5. Tekerje a forgó kapcsolót a „RUN” állásba.

Az öntözési napok beállítása

Naptári napok szerinti öntözés

1. WATERING DAYS: öntözési napok beállítása.
2. Állítsa be a kívánt programot (A, B, C).
3. Villog a „CAL”, napok szerinti öntözés, ha nem, nyomogassa

a „+” és „-” gombokat, míg meg nem jelenik a „CAL”.
4. A NEXT” gomb megnyomása után villog a „SU”, vasárnap.
5. A „+” és „-” gombokkal állítsa be, melyik napokon öntöz.
6. Szükség szerint állítsa be a többi programnál is a fentieket.
7. Tekerje a forgó kapcsolót a „RUN” állásba.

Ez a legjobban átlátható öntözési mód, de más öntözési módok is beállíthatók:

• „INT” intervallum alapú öntözés: Ha az érték 1, akkor minden nap öntöz, ha 7, akkor minden 7. napon. 
Kiválasztható, melyik naptól induljon az öntözés.

• „ODD” páratlan napokon, vagy „EVEN” páros napokon öntözés: itt beállítható (dE), hogy milyen napokat zárjunk
ki az öntözésből.

• „OFF” nem öntözés: ebben az állapotban az adott program nem öntöz. Ehhez a „+” és „-” gombokat egyszerre 
nyomja meg.
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Az öntözés kezdetének beállítása

1. START TIMES: öntözés kezdetének beállítása. Egy napra
legfeljebb 4 különböző indítást állíthat be egy programhoz.

2. Állítsa be a kívánt programot (A, B, C).
3. Villog az „1”, (1. indítás) és az időpont.
4. A NEXT” gombbal léphet a 2., 3., 4. időpontra.
5. A „+” és „-” gombokkal állítsa be az indítási időpontot, vagy az

„OFF”-ot.
6. Ha ehhez a programhoz másik indítási időpont is kell, akkor

folytassa a 4. ponttól.
7. Szükség szerint állítsa be a többi programnál is a fentieket.
8. Tekerje a forgó kapcsolót a „RUN” állásba.

Az öntözés időtartamának beállítása

1. STATION TIMES: öntözési időtartam beállítása. Minden egyes
zóna működési ideje 1 perctől 4 óráig állítható 1 perces
lépésekben, vagy „OFF”-ra állítható, ekkor a zóna nem öntöz.

2. Állítsa be a kívánt programot (A, B, C).
3. A kijelzőn alul villog a zóna száma, középen pedig az idő. A

NEXT” gombbal léphet át egy következő zónára.
4. A „+” és „-” gombokkal állítsa be az öntözési idő hosszát, vagy az

„OFF”-ot.
5. Szükség szerint állítsa be a többi programnál is a fentieket.
6. Tekerje a forgó kapcsolót a „RUN” állásba.

Ezzel az alapvető programozás befejeződött.

Speciális időzítések szivattyúkhoz

Minden programhoz beállíthatók a szivattyú indítás és mesterszelep (PUMP/MV) vezérlés különféle időzítései. A vastag
zárójeles értékek a gyári beállítások.

• P, mesterszelep kapcsoló (ON, engedélyezve)
Az adott programhoz engedélyezi, vagy tiltja a mesterszelep működését.

• Pd, mesterszelep elő-nyitás (2 másodperc)
Az öntözés indításakor az engedélyezett PUMP/MV kimeneten ennyivel előbb jelenik meg a kapcsoló 
feszültség, mint a programban beállított első zónán. 
Az érték 2 és 60 másodperc között állítható be.

• S vagy M, töltődési késleltetés (0 másodperc)
Ez az egyes zónák közötti késleltetési idő, ami 0 másodperc és 60 perc között állítható be.
S kijelzés = másodpercek, M kijelzés = percek.

• PE, szivattyú működés engedélyezés a töltődési késleltetés ideje alatt (Y, igen)

Az alábbi ábrákon példák találhatók a speciális időzítésekhez.

mesterszelep bekapcsolva,
elő-nyitás 2 mp

zónák közti késleltetés 0 mp
zóna késleltetés közben a

mesterszelep nem működik
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A vezérlő működése

Automata öntözés

A vezérlő a beállított napon és időpontban elindítja az öntözést, ha forgatógomb a „RUN” pozícióban van.

Amikor nincs öntözés, a kijelzőn látható az vezérlőben lévő idő és nap, a mai napon még hátralévő
programok, esetlegesen a „ciszterna” jel (ha a zónák közti késleltetés nem 0), a % jel (ha bármelyik
programban a szezonális beállítás nem 100%).
Öntözéskor a kijelzőn látható, melyik program fut, melyik zóna öntöz, mennyi idő van még hátra az
adott zónán, a „ciszterna” jel, ha a zónák közti késleltetés nem 0, a % jel ha a futó programban a
szezonális beállítás nem 100%, és egy vízcsepp, ami az öntözést jelzi.

 Figyelem: a programkapcsoló az automata öntözéskor mindegy, hogy hol áll, nem hat a működésre!

Kézi öntözés

Amikor nincs éppen öntözés és a forgatógomb a „RUN” pozícióban van, akkor mód nyílik a kézi öntözésre. El lehet 
indítani egy programot, de egy vagy több zónát is.

Program indítás
1. A forgatógomb legyen „RUN” pozícióban.
2. Válassza ki a programot (A, B, C).
3. Kétszer nyomja meg „MANUAL START” gombot.

Ez után egy újabb programot indíthat, ami az előző lefutása után
indul.

Zóna indítás
1. A forgatógomb legyen „RUN” pozícióban.
2. Válassza ki a programot (A, B, C).
3. Egyszer nyomja meg „MANUAL START” gombot.
4. A „-” gombbal vegye ki a felesleges zónákat, a „+”

gombbal hagyja bent az öntözendő zónát.
5. Nyomja meg még egyszer a „MANUAL START” gombot.

Az öntözés felfüggesztése
A „+” és „-” gombok egyidejű megnyomásával felfüggesztheti az öntözést, a „NEXT” gombbal pedig folytathatja.

Az öntözés leállítása
Vagy tekerje a forgatógombot „OFF”-ra, vagy a „+” és „-” gombokat egyszerre nyomja meg kétszer egymás után.

A zóna öntözési idejének ideiglenes megváltoztatása öntözés közben
A „+” és „-” gombokkal állíthat az öntözés hosszán. Ez nem írja át a programban beállított értéket.

Kézi öntözés késleltetés

Az automata öntözést több napra is felfüggesztheti. Tekerje a forgatógombot „RAIN DELAY”-re, a „+” és „-” gombok 
segítségével 0 és 7 nap közötti szünetet állíthat be. „OFF”-ra állítva a forgatógombot, törölheti a szünetet.

Szezonális állítás

A „SEASON ADJUST” pozícióban az öntözési időtartamok hossza 10 százalékos lépésekben növelhetők, vagy 
csökkentetők.

 Figyelem: Ha az érték nagyobb, mint 100%, akkor az öntözési időt a vezérlő megfelezi, de kétszer 
futtatja le egymás után a programot!

Kikapcsolás

Tekerje a forgatógombot „OFF”-ra. Ekkor nem működik sem az automata sem kézi öntözés.
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Memória törlés

A gyári alapértékek visszaállítása
Tekerje a forgatógombot „SEASON ADJUST” pozícióba, nyomja meg a „NEXT” gombot.
A „CL” felirat villog. Válassza ki a programkapcsolóval, melyik programot akarja visszaállítani. Addig nyomja a „-” gombot,
ameddig villog a „CL”.

Az összes program törlése
Tekerje a forgatógombot „OFF”-ra, nyomja meg a „NEXT” gombot. A „CL” felirat villog. Addig nyomja a „-” gombot, 
ameddig villog a „CL”.

FUSE jelzés

A TMC-212 vezérlőben az összes kimeneten van túláram védelem. Ha túlzott áramfelvételt észlel egy zónán, akkor az 
adott zónát lekapcsolja, a kijelzőn pedig a „FUSE” felirat jelenik meg, alatta számokkal. A számok mutatják a hibás 
zónákat. Ettől még az öntözési program további része lefut, de a hibás zónák nem öntöznek.

Ha túlzott áramfelvétel van a PUMP/MV kimeneten, akkor az öntözés leáll, a kijelzőn pedig a „FUSE”  és „Mv” felirat 
jelenik meg váltakozva.

A hibajelzést a „-” gombbal törölheti. A törlés nem szünteti meg a hiba okát!

Műszaki specifikáció

Méretek:
• beltéri modell: 19 cm x 22 cm x 5 cm
• kültéri modell: 34 cm x 23 cm x 9 cm

Tápellátás:
• beltéri modell: 24 V AC, 18 W, dugaszolható 230 V AC tápegységről
• kültéri modell: 230 V AC, 20 W 

Terhelhetőség: egyszerre legfeljebb egy mester szelep és két zónaszelep üzemelhet.
• zóna kimenetek: legfeljebb 0,5 A @ 24 V AC
• PV/MV kimenet: legfeljebb 0,3 A @ 24 V AC
• maximális összes terhelés: 0,7 A @ 24 V AC

Hőmérsékleti határok:
• működési hőmérséklet  -10 °C ÷ 60 °C
• tárolási hőmérséklet: -30 °C ÷ 65 °C

Garancia

A telepítéstől számított 3 év.
A vásárlás, illetve a telepítés időpontját számlával kell igazolni.

Importálja és forgalmazza:

T-Markt kereskedőház Kft.
2013 Pomáz, Határ utca 5/A
telefon: +36 26 525-500
e-mail: tmarkt@tmarkt.hu

Pomáz, 2017. július 15.
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