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CARACTERISTICI
 Programare printr-o simpla apasare de buton
 Modelul NODE 100 are solenoidul inclus. Sunt disponibile modelele pentru 2, 4 sau 6 electrovane (solenoizii nu sunt inclusi).
 Ecran LCD mare cu iconite usor de inteles.
 Functioneaza cu baterii standard de 9V.
 3 programe (A, B, C) cu pana la 4 timpi de pornire pentru fiecare
 Durate de functionare de la 1 minut la 6 ore
 Pornire manuala
 Indicator pentru durata de viata a bateriei
 Compatibil cu orice sensor climatic HUNTER
 Memorie non-volatila
 Ajustare sezoniera  de la 10 la 150%
 Bypass manual pentru senzorul de ploaie



COMPONENTE

TASTE CONTROLLER :
1. Mareste valoarea parametrului selectat (care apare cu
intermitenta pe ecran)
2. Scade valoarea parametrului selectat (care apare cu

intermitenta pe ecran)
3. Selecteaza functia
4. Permite trecerea la urmatorul parametru
5. Permite revenirea la parametrul anterior
6. Selecteaza programul (A, B sau C)

ECRANUL LCD :
1. Afisajul principal – indica toate datele programului
2. Numarul zonei – Indica numarul zonei programate

3. Timpul de pornire – indica numarul timpului de pornire
4. Programul
5. Apare cand se programeaza data si ora

6. Apare cand sunt setati timpii de pornire

7. Apare cand se seteaza duratele de functionare

8. Permite utilizatorului sa selecteze anumite zile in
care sa se efectueze udarea

9. Permite ajustarea sezoniera de la 10 la 150%

10. Indica suspendarea udarii
11. Apare pe ecarn cand se doreste pornirea manuala

a unei electrovane
12. Indica existenta unei vane principale (vana nr.1)
13. Indica durata de viata a bateriei

14. Senzorul de ploaie a suspendat irigarea

15. Senzorul de ploaie a fost trecut pe bypass
manual



CONECTAREA BATERIEI

Controllerul NODE necesita 2 baterii de 9V pentru a actiona si
a programa electrovanele (bateriile nu sunt incluse in cutie).
Acesta poate functiona folosind o singura baterie sau doua
baterii de 9V. In conditii normale, speranta de viata pentru o
baterie este de un an si pentru 2 baterii de 2 ani.

NOTA : Controllerul NODE are memorie non-
volatila ce permite inlocuirea bateriei fara a
pierde datele de programare .

NOTA : Suportul pentru baterie este creeat in asa fel
incat bateria nu poate fi inserata decat intr-un singur sens.

Pentru a instala bateria/bateriile :
1. Desurubati capacul din spate al NODE-ului pentru a avea
acces la compartimentul bateriei.

2. Montati bateria/bateriile in locul special destinat.

NOTA : Suportul pentru baterie este creeat in asa
fel incat bateria nu poate fi inserata decat intr-un
singur sens.

3. Asigurati-va ca nu a intrat apa in compartimentul bateriei.
Inchideti capacul NODE-ului prin insurubare.



MONTAREA SOLENOIZILOR

Controllerul NODE-100 are inclus un solenoid de 9V.
Modelele NODE-200, 400 si 600 pot actiona 2, 4 sau 6
solenoizi.
Solenoizii HUNTER 9V se instaleaza cu usurinta pe orice vana
de plastic.

NOTA : Trebuie utilizati solenoizi ce
functioneaza intre 9 si 11V. Solenoizii de 24V
nu vor functiona cu NODE.

Conectarea solenoizilor de 9V la controllerul NODE

1. Atasati firele negre de la fiecare solenoid la firul comun
(negru) ce porneste de la controller. Utilizati conectori
impermeabili pentru securizarea legaturii.

2. Atasati firul rosu de la fiecare solenoid la zona
corespunzatoare din controller. Numerele zonelor sunt
indicate pe fata panoului. Utilizati conectori
impermeabili pentru securizarea legaturii.

NOTA : Distanta maxima admisa intre solenoid
si panoul NODE este de 30m (sectiune minima
1mm2).



MONTAREA NODE-ULUI PE O ELECTROVANA HUNTER

Instalarea controllerului NODE pe o electrovana(figura 1) :

1. Desurubati solenoidul existent de pe electrovana.

2. Montati solenoidul special pe electrovana.

3. Atasati inelul de plastic pe parte din mijloc a NODE-ului.

4. Atasati cealalta parte a inelului de plastic de solenoid.



CONECTAREA UNUI SENZOR CLIMATIC

Un senzor de ploaie Mini-Clik sau alt senzor climatic poate fi conectat la controllerul NODE.
Acest senzor are scopul de a suspenda udarea in conditii de clima nefavorabila.

NOTA : Cand senzorul de ploaie suspenda irigarea, pe afisajul panoului va aparea “System Off” (sistem oprit), “OFF”
si .

Pentru a atasa un senzor climatic la NODE :

1. Sectionati firul galben atasat NODE-ului aproximativ la jumatate.

2. Indepartati aprox. ½” (13mm) din izolatia fiecarui fir. Atasati fiecare fir la cate unul din firele senzorului.

3. Protejati conexiunile electrice cu conectori impermeabili.



MODUL STAND-BY

In mod normal ecranul controllerului NODE afiseaza data si ora, ziua saptamanii, MV (daca exista o vana principala) si nivelul
bateriei. Dupa o scurta perioada  de pauza, afisajul se va suspenda pentru a economisi bateria. Apasamnd orice buton puteti
vedea din nou parametrii enumerati mai sus.

MODUL DE FUNCTIONARE

In timpul functionarii sistemului, pe ecran vor fi afisate numarul zonei, programul (A, B sau C) , timpul ramas de functionare si
simbolul aspersorului (intermitent).



PROGRAMAREA

Panoul de comanda NODE foloseste principiile standard de programare HUNTER cu 3 programe a cate 4 timpi de udare. Panourile
de comanda HUNTER standard sunt dotate cu un cadran pentru a naviga intre functiile de programare. Pe panoul NODE, butonul

inlocuieste acest cadran. Tastele si se apasa pentru a mari sau micsora parametrii selectati (cei care apar cu
intermitenta pe ecran), iar tastele si pentru a trece la setarea unui nou parametru.

Programarea datei si a orei
1. Apasati butonul pana cand pe ecran va aparea (ora si data curenta).
2. Vor aparea 4 cifre reprezentand anul. Setati anul apasand tastele si . Apasati tasta , pentru a trece la setarea

lunii.
3. Vor aparea 4 cifre reprezentand data (in stanga luna si in dreapta ziua). Setati luna apasand tastele si . Apasati

tasta , pentru a trece la setarea zilei.
4. Ora va aprea intermitenta. Apasati sau pentru modificarea orei. Apasati pentru a trece la setarea minutelor.
5. Minutele vor aparea cu intermitenta. Apasati sau pentru modificarea minutelor. Apasati pentru a selecta

formatul orelor AM, PM sau 24hr.
6. Ora va fi setata, si formatul orelor va fi intermitent. Apasati sau pentru modificarea formatului AM, PM sau 24hr.

Apasati pentru a selecta ziua saptamanii.
7. Cifra 1 va aparea intermitent, indicand prima zi a saptamanii. Apasati sau pentru modificarea zilei (de la 1 la 7).

Ati setat ora si ziua.



PROGRAMAREA (continuare)

Programarea timpilor de pornire a udarii
1. Apasati butonul pana cand pe ecran va aparea
(timpul de pornire).
2. Va aparea intermitent timpul de pornire, impreuna cu
programul (A, B sau C)  si numarul timpului de pornire (1, 2, 3
sau 4) in partea stanga sus a ecranului. Pot fi programati pana
la 4 timpi de pornire pentru fiecare program in parte.
3. Folositi tastele sau pentru modificarea timpului de
pornire. (timpi de pornire au pasul de 15 minute). Apasati
orice buton pentru o secunda pentru modificarea timpilor
mai rapid.
4. Apasati pentru a selecta urmatorul timp de pornire din
programul afisat.
5. Apasati tasta pentru a adauga timp de pornire pe un
nou program.
6. Apasati pentru a trece la functia urmatoare in
programare.

NOTA : Prin apasarea tastei dupa setarea
ultimei durate de functionare  va aparea pe ecran
durata totala de functionare a intregului sistem.

Programarea duratelor de functionare
1. Apasati tasta pana cand pe ecran apare simbolul

.
2. Durata de functionare va fi afisata intermitent. Va fi

afisat de asemenea programul (A, B sau C) si zona
pentru care se seteaza durata in partea stanga jos a
ecranului. Apasati sau pentru a modifica durata
de functionare de la 1 minut la 6 ore.

3. Apasati pentru a vansa la zona urmatoare.
4. Apasati tasta pentru a seta o durata de functionare

pentru alt program.
5. Apasati pentru a trece la functia urmatoare in

programare.



PROGRAMAREA (continuare)

Programarea zilelor in care sa se realizeze udarea

1. Apasati butonul pana cand pe ecran va aparea (zile udare).
2. Pe panou vor fi afisat programul (A, B sau C).
3. Sagetile vor indica zilele saptamanii in care se va efectua udarea.  Apasati sau pentru a alege zilele.
4. Apasati tasta pentru a  activa ziua de udare din programul respectiv,  sau tasta pentru a anula udarea din acea zi.
5. Apasati tasta 7 zile ale saptamanii cu sau deasupra zilelor numerotate. simbolizeaza faptul ca pentru ziua

respective se va face udarea, iar ca in acea zi nu se va iriga.

Programarea unor anumite zile din saptamana in care sa se realizeze udarea

Prin aceasta caracteristica se poate alege ziua din luna in care sa se realizeze udarea, in loc de ziua saptamanii.

1. Apasati tasta pan ape ecran se va afisa .
2. Apasati pana ce cursorul va fi deasupra simbolurilor ODD sau EVEN (impar sau par).
3. Prin apasarea tastei sau alegeti  zilele pare sau impare.



PROGRAMAREA (continuare)

Programarea unui interval de udare

1. Apasati tasta pan ape ecran se va afisa .
2. Apasati pana ce cursorul va fi deasupra simbolurilor INT.
3. Apasati si va aparea cifra 1 intermitent, indicand numarul de zile dintre udari.
4. Prin apasarea tastelor sau selectati numarul de zile pana la urmatoarea udare (1 pana la 31). Acesta este numit

interval.

Ajustarea procentuala
1. Apasati tasta pana pe ecran se va afisa %.
2. Prin apasarea tastelor sau se va mari sau micsora valoarea procentului de la 100% (pana la minimum 10% sau

maxim 150%).
3. Valoarea programata se va aplica tuturor programelor, si se va reflecta in duratele de functionare programate. De exemplu,

un timp initial setat de 20minute ajustat procentual de la 100% la 50% se va micsora in 10minute.



PROGRAMAREA (continuare)

Oprirea sistemului
Pentru a opri panoul de comanda, apasati tasta pan ape ecran apare simbolul si OFF. Pentru a reveni la modul de
programare, apasati tasta .

Irigarea manuala
Pentru a activa udarea manuala :

1. Apasati butonul pana cand pe ecran va aparea ora curenta.
2. Tineti apasat butonul pentru 2 secunde , pana pe ecran apare semnul .
3. Folositi butoanele sau pentru a alege zona, si sau pentru a seta timpul de udare dorit de la 1 minut la 4 ore.
4. Pentru activare apasati tasta . Pe ecran va aparea programul selectat (A, B sau C). Selectati un alt program decat cel

afisat prin apasarea .
5. Pentru a opri udarea, apasati tasta pana timpul va fi adus la zero.
6. Apasati butonul pentru a trece la urmatoarea functie in programare sau pentru a aduce panoul in pozitia de

functionare.



PROGRAMAREA (continuare)

NOTA :
 Apasand tastele sau in timpul functionarii se va modifica durata de functionare pentru zona respectiva.
 Apasarea tastei in timpul functionarii opreste irigarea pentru zona respectiva si trece la zona urmatoare.
 Apasarea tastei in timpul functionarii opreste irigarea pentru zona respectiva si se intoarce la zona

precedenta.

Functionarea senzorului climatic

Panoul NODE este compatibil cu senzorii Hunter Clik, inclusiv Mini-clik si Rain-clik, cat si cu multe alte tipuri de senzori ce nu
necesita alimentare la curent. Conectati senzorul prin taierea buclei galbene si conectarea firelor senzorului..

NOTA : NODE este compatibil cu orice senzor fara fir Hunter ce functioneaza la 24V.

Cand senzorul este activat, acesta va suspenda irigarea si simbolul va fi afisat pe ecran.



FUNCTII AVANSATE DE PROGRAMARE

Toate functiile avansate se initiaza din modul STAND BY, unde este afisata ora, ziua saptamanii si starea bateriei. Daca pe ecran
apare ceva intermitent, atunci panoul este in modul de programare. Dupa o scurta perioada de pauza (nu apasati nicun buton),
panoul revine in modul STAND BY.

Modul By-pass pentru senzor
1. Din modul STAND BY, tineti apasat butonul pana ce pe ecran apare simbolul .
2. Pe ecran va fi afisat simbolul umbrelei si ON.

3. Apasati tasta pentru a “sari” senzorul (se trece pe by-pass). Pe ecran va aparea si OFF, indicand faptul ca senzorul a

fost trecut pe by-pass. Simbolul va aparea pe ecran in timpul functionarii normale, indicand modul by-pass pentru
senzor.

4. Pentru a reactiva senzorul tineti apasata tasta pana cand simbolul dispare. Apasati pentru a reveni la setarea
initiala a senzorului.



FUNCTII AVANSATE DE PROGRAMARE

Recuperarea usoara a memoriei (Easy Retrieve Memory)
Aceasta functie permite utilizatorilor sa salveze un program preferat in memoria permanenta a panoului, pentru a putea fi
recuperat in orice moment.
Pentru a salva un program:

1. Asigurati-va ca panoul este programat dupa orarul preferat.
2. Din modul STAND BY, tineti apasate, simultan, si pentru 5 secunde pentru a salva programul preferat.
3. Pe ecran vor aparea 3 linii orizontale plimbandu-se de la stanga la dreapta indicand faptul ca programul preferat se salveaza

in memoria permanenta. Cand procedura este completa pe ecran va aparea DONE.

Pentru a recupera programul salvat :
1. Din modul STAND BY, tineti apasate, simultan, si pentru 5 secunde.
2. Pe ecran vor aparea 3 linii orizontale plimbandu-se de la stanga la dreapta indicand faptul ca programul preferat este
recuperat.
Cand procedura este completa pe ecran va aparea DONE.

NOTA : Fiti atenti cand folositi aceasta functie. Salvarea unui program in memoria permanenta face ca informatiile
curente sa fie inlocuite de programul preferat. Cand salvati un program nou, asigurat-va ca acesta este cel pe care doriti
sa-l salvati.



FUNCTII AVANSATE DE PROGRAMARE

Setarea functionarii unei vane pricipale (doar pentru modelele NODE-200, NODE-400 si NODE-600)
Modelele NODE pentru mai multe zone (NODE-200, NODE-400 si NODE-600) au posibilitatea de a fi programate cu ajutorul unei
vane principale normal inchisa. Electrovanei principale i se va atribui zona 1, pierzand astfel zona 1 petrnu activarea unui circuit de
irgare.

1. Din modul STAND BY, apasati tasta pan ace pe ecran apare .
2. Va aparea programul A impreuna cu zona activa in coltul din stanga jos. Asigurat-va ca zona active este zona 1. Va fi afisat si

timpul de functionare.

3. Apasand tasta o data pe ecran va aparea MV si va disparea timpul. In acest moment zona 1 functioneaza ca vana
principal si nu va mai aparea in celalalte functii de programare.

4. Vana principala va fi activa pentru toate programele. Simbolul MV va fi afisat permanent pe ecran.


