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Inledning

DREAM styrsystem TALGIL erbjuder högeffektiva och anmärkningsvärt ekonomiska lösningar för hantering
av medelstora till stora bevattningssystem. Systemet utnyttjar modern teknik för hårdvara och mjukvara
med mycket flexibel konstruktion, som omfattar alla nödvändiga aspekter inklusive vattenförsörjning, bevattning, gödsling, filtreringen och alla inblandade funktioner: övervakning, datainsamling, händelser rapportering, problem detektion, alarmering etc.
Ett styrsystem kan vara konstruerad av en eller flera regulatorer dröm. Varje enhet är utrustad med en stor
grafisk LCD-display och ett tangentbord, som möjliggör lokal på plats programmering. Å andra sidan erbjuder systemet central kontroll genom att använda särskild programvara som körs på datorer som kommunicerar drömmen controllers via olika kommunikationskanaler.
Följande sidor är tänkta att förklara hur användaren kan programmera systemet via den lokala manöverpanelen. För att lära sig att använda PC-programvaran finns i ”PC guide DREAM användare”.
Innan du använder regulatorn på någon särskild anläggning, måste en konfiguration förfarande utföras. I
den här handboken antar vi att konfigurationen är korrekt ifylld. Att lära sig om installation och konfigurationen finns i ”guide DREAM installation”.
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BESKRIVNING AV DISPLAY

Siffertangenter + kortkommandon-Samtidigt som inne huvudmenyn serverar varje sifferknapp
för direkt hoppa in i ämnet, vars
namn är tryckt ovanför tangenten

Funktionstangenter-F1, F2, F3,
F4 (från vänster till höger) utför
positionen beroende funktioner. Funktionerna specificeras
ovanför knapparna längst ned på
varje skärm.

PAGE UP och PAGE DOWN
tangenter- för att flytta en skärm
ovanför eller nedanför den aktuella skärmen

Pilar för inre skärmen rörelse-flytta från ett fält till ett
annat UPP, NER, VÄNSTER
och HÖGER

MENU-Används för att
komma till huvudmenyn

Hitta din väg inne i DREAM
Den huvudmeny DREAM omfattar 8 personer representerade av 8 ikoner som visas nedan. För att få upp
huvudmenyn träffade nyckeln i botten högra hörnet på det numeriska tangentbordet.

Varje föremål i huvudmenyn när vald avslöjar en undermeny, använd insidan skärmarna rörelse
pilar (
) för att välja önskat ämne och tryck på ENT (Enter) knappen för val.
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STATUS - visar status för systemet och dess
komponenter

BEVATTNING - levererar verktyg för definition
av bevattning program, bl.a. verktyg för kontroll av bevattning processen och verktygen
för ingripande vid behov

PARAMETRAR - som behandlar definitionen
av kompletterande parametrar relaterade till
bevattning och fertigation processer

RESULTAT - Visar rapporter och ansamlingar
följd av systemets verksamhet. Rapporterna
kan visas under olika kategorier

KONST - inställning av konstanta parametrar
för alla systemkomponenter
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VERKTYG – som arbetar med speciella funktioner som stöder olika systemlösningar aktiviteter

FILTRERING - hantering av filter spolning programmen

SETUP - innehåller alla nödvändiga aktiviteter
som arbetar med systemkonfiguration och
inställningar

Innehållet i huvudmenyn och undermenyerna kan variera beroende på relevans. Till exempel, om inga filter
är definierade, kommer ämnet ”FILTRATION” utelämnas från huvudmenyn.
För att förenkla tillgången till de mer populära ämnena, kan ett direkt hopp göras med genvägen funktionen
av sifferknapparna samtidigt vara i huvudmenyn. Ämnet hör till varje tangent är skrivna ovanför de numeriska tangenterna. Samtidigt som inne något ämne i en undermeny funktionstangenterna
F1 =			
och F4 =
kan användas för cirkling mellan de övriga ämnen som ingår i denna undermeny.
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Definiera Bevattning Program

Bevattning program definieras i 3 steg:
1. Definiera BEVATTNING SEQUENCE som specificerar sekvensen av ventiler som skall bevattnas av programmet.
2. Definiera vattendosering och gödning DOSERING per varje medlem av sekvensen.
3. Definiera BEVATTNING Tidpunkt för programmet, när programmet ska aktiveras.
Efter att ha avslutat de 2 första stegen, är programmet anses färdigt, men det fungerar bara om startas manuellt, för automatisk start, steg 3 måste fyllas också.

STEG 1 - bevattning Sequence definition
Någon bevattning programmets definition börjar med definitionen av sekvensen av ventiler som ska bevattnas av programmet. För ett nytt program definition, måste markören vara placerad på programnummer
fältet och sedan på funktionsknappen F3 = ”Progs” möjliggör exekvering av kommandon relaterade med
program redigering. Välj alternativet ”Ny”, kommer systemet att reagera genom att föreslå nästa lediga
nummer för det nya programmet, som kan godkännas eller ändras.

Markören placerad på
programnummer fältet

Sekvensen av ventiler kan nu sättas in. För att avsluta sekvensen definition knappen ENT.
När systemet innehåller mer än en enda bevattning linje, kommer ventilerna att hänvisas till genom att ange
både radnumret och ventilen enligt vad som visas i exemplet sekvensen nedan. Annars ventiler är hänvisade
till de ordningsnummer endast.
När systemet innehåller flera vattentäkter (A, B, C, ... F), kan användaren välja önskad vatten källan för varje
ventil genom att trycka F4 = ”src”, annars kommer systemet att välja källa standard vattnet av den angivna
linjen.
Sekvensen kan vara inte bara enskilda ventiler, men även fördefinierade
grupper av ventiler (G1, G2 osv ...).
Grupper definition kan hittas under ämnet
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Ordningen med vilken ventilerna kommer att drivas definieras av de följande tre symboler:
- drift i följd - en ventil efter den andra.
- Tillfälliga GRUPPER - ventiler i samma linje som ska bevattnas med en vanlig dos. (måste vara aktiverat
Återförsäljare Definition)
- startar tillsammans - samordnad start av ventiler med individuella doser. Ventilerna kan tillhöra olika
bevattning linjer. Den här funktionen är särskilt användbar när centrala fertilisering.

Följande bild visar ett exempel sekvens.

Programstatus

Programstatus

Grupp 2

Linje 2

Ventil 5

Källa A

STEG 2 - The Water Dosering definition

Varje medlem av sekvensen måste ha ett vattendosering definieras för att kunna vattna. I doseringen skärm
sekvensen är anordnade i en vertikal ordning, är rörelsen till nästa eller tidigare medlemmen görs av PAGE
UP ( ) och PAGE DOWN ( ) knapparna.
Doseringen definition börjar med valet av dos-läget. När markören är placerad vid dosenheter fältet kan
doseringen läget väljas. Följande dosering lägen stöds:
hh: mm: ss 		
m3 			
m3/area 		
avdunstning 		
avdunstning tid

- vid tiden
- volym
- per volym vatten per varje ytenhet
- volym beräknas den ackumulerade avdunstningen sedan förra bevattning
- vid tiden räknat från den ackumulerade avdunstningen sedan förra bevattning
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Genom volym

Genom tid

Genom avdunstning

Lägg märke till att när bevattning genom avdunstning finns inget planerat värde som ska införas, och när
man arbetar med m3/area det planerade värdet faktiskt innehåller det planerade beloppet per område och
inte det totala belopp som ska bevattnas. Men i båda fallen kommer det totala belopp som ska bevattnas
visas som ett beräknat värde. För detaljerad förklaring av dosen genom avdunstning och dosering i volym
per område, se bilaga ”A” av särskilda doseringsrekommendationer lägen.
Planerad vattendosering

Status för jobbet

Vatten kvar som ska
vattnas

Dosenheter

Beräknad dosering vid
avdunstning och dosering
per område

Vatten före central
befuktning

Vatten för lokal
befuktning
Vatten efter befuktingen

Visar aktuellt flöde eller
sista flöde

Det finns en möjlighet att fastställa en särskild dos av ”vatten innan” för Local gödselmedel nr 1 för att göra
det skiljer sig från de andra. Detta alternativ måste aktiveras genom ÅTERFÖRSÄLJARE DEFINITION.
Samordnad start av medlemmar i en sekvens använder tecken, är tänkt främst för att samordna den centrala fertigation av olika ventiler. I så fall, för att undanröja motstridiga krav, tillåter systemet inte enskilda
centrala fertigation jobb utan handlar i stället med en gemensam gödsling jobb delas av alla samordnade
medlemmar. Därför när alternativet ”starta tillsammans” av ventiler med skylten är aktiverad, innan definitionen av vattnet kommer att ske i den gemensamma gödsel dosen skärmen istället för i vattnet doseringen skärmen och därmed uppkomsten av dessa skärmar kommer att vara något olika.
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