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 מבוא  1

. הבקר מחובר אלחוטית מגופי ההשקיה בשדהשולט על של גלקון   G.S.Iרבק
 המאפשרת תכנות הבקר מרחוק. G.S.Iלאפליקציית האינטרנט של 

-האינטרנט של ה תיאפליקציביוצרים  G.S.I -ה את תכניות ההשקיה של בקר
G.S.Iתקנת. ניתן ליצור תכנית השקיה פשוטה ישירות בבקר עוד לפני ה 

 . ניתן גם לבצע השקיה ידנית ישירות מהבקר.האפליקציה

כיצד לוודא התקנה  , G.S.I-מדריך זה מתאר כיצד להתקין את בקר ה
כיצד לבצע השקיה ידנית, מוצלחת, כיצד ליצור תכנית השקיה בסיסית, 

האינטרנט של  תבאפליקציילהוראות כיצד להשתמש  לות בסיסיות אחרות.ופעו
באמצעות שם המשתמש  www.gsi.galconc.comהיכנס אל: , G.S.I-ה

  בכדי להציג את מסך העזרה. והסיסמא שלך ולחץ על 

 G.S.I-דגמי בקר ה

  : G.S.Iקר ישנם שני דגמי ב

 בסוללות אלקליין או ליתיום המשתמשת, DC םדג 

 .AC דגם 

 .AC-ה דגםמסמך זה מתאר את 

  

http://www.gsi.galconc.com/
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 לשימוש G.S.Iבקר  הכנת  2

 :לת את השלבים הבאיםכול G.S.Iר בק התקנת

 )ראה בהמשך(  התקנת הבקר 

  8 בעמודכמתואר  החיבורים החשמליים התקנת 

 התקנת הבקר

(. מומלץ לספק IP64וץ )בדירוג של ד בתנאים של התקנה בחוהבקר תוכנן לעמ
הגנה נוספת מפני מזג האוויר על ידי התקנתו במקום מוגן. התקנה נאותה של 

 הבקר תבטיח פעולה אמינה לאורך השנים.

 פיקוד בארון או קיר על התקנה

 כדי להתקין את הבקר על קיר או בארון פיקוד:

 (.1 איור)בקר פתח את המנעול, ופתח את מכסה ה .1

 (.2 איור)הרם את לוח הפיקוד  .2

התקן (. 3 איור) פתח את שני הברגים ופתח את מכסה התא, בתא הימני .3

את הבקר על הקיר או בתוך ארון פיקוד על ידי הברגת שלושת הברגים 
הברג את הברגים (. 5 איור -ו 4  רואי)המסופקים דרך החורים המסומנים 

 .באופן ידני

 סגור את התא הפנימי, והברג את ברגיו. .4

 וד למקומו.החזר את לוח הפיק .5

 סגור ונעל את מכסה הבקר. .6
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 לוח פיקוד פתוח  :2 איור מכסה בקר פתוח  :1 איור

 

 

 

גי ההתקנה בצד חורי בר  :4 איור פתיחת התא הפנימי : 3 איור
 האחורי של היחידה
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 : מידות חורי ברגי ההתקנה6 איור : הכנסת ברגי ההתקנה וכיסויי הברגים5 איור

 החיבורים החשמליים התקנת

 כוללים: ACמסוג  G.S.Iקר בחיבורי היציאות של 

  מגופי השקיה 24 

 אשיוף רמג 

 :ללותכו G.S.Iהכניסות של בקר 

  חיישן גשם 

 מד מים / חיישן זרימה 

 דשן מד 

 לבקר לנואידיםוהס חיבור

 לנואידים לבקר:וכדי לחבר את הס

 שבתחתית הבקר. יםלנואידים דרך כניסת הכבלוהשחל את חוטי הס .1
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 .1 – 24המסומנים  מחיבורי היציאותחוט אחד לאחד חבר  .2

 .C -המסומנים ב מחיבורי היציאות חבר את החוט השני לאחד .3

ולאחד  Mחבר את החוטים המגיעים מהמגוף הראשי למחבר המסומן  .4
 .Cמחיבורי היציאות המסומנים 

לחיבור מדשנת, חבר את החוטים המגיעים מהמדשנת למחבר המסומן  .5
 .Cאחד מחיבורי היציאות המסומנים בלבד ול 24

 

 דגם חדש – פס החיבורים של הבקר:  7 איור

 )ייתכנו דגמים ישנים שונים(
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 ם לפי תפקידם.חוטיה כניסות:  מומלץ לסמן את הערה

 

 ACחיבור מתח 

חיבור למקור מתח עיקרי חייב להתבצע על ידי חשמלאי   :אזהרה
  מוסמך, ובהתאם לכל התקנים המקומיים.

 : ACכדי לחבר מתח 

 (.1 איורכסה הבקר )פתח את המנעול, ופתח את מ .1

 (.2 איור)הרם את לוח הפיקוד  .2

 (.3 איור)פתח את שני הברגים ופתח את מכסה התא , בתא הימני .3

השתמש  .בתחתית הבקר טשניא½ החור בקוטר דרך  ACת כבל נתב א .4
 .AC –תמיד במתאם זכרי בחיבור כבלי ה 

החוצה  פס החיבורים. ניתן למשוך את פס החיבוריםחבר את הכבלים ל .5
טרלי לכבל הכחול, לכבל החום, נ פאזהקבל גישה נוחה. חבר על מנת ל

 ארקה לכבל הצהוב.

 המשך להתקנת סוללות גיבוי. .6

את תא הסוללות למקומו, ונעל אותו על ידי סיבוב התפס עד החזר  .7
 לשמיעת קליק.

 סגור את התא הפנימי, והברג את ברגיו. .8

 החזר את לוח הפיקוד למקומו. .9

 סגור ונעל את מכסה הבקר. .11
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 התקנת סוללות גיבוי

חובה להתקין סוללות גיבוי. במקרה של נפילת מתח, הסוללות מאפשרות 
 ת מתח.למודם לשלוח התראת נפיל

 : גיבויסוללות התקין כדי ל

 מעלות, והוצא את תא הסוללות. 90-סובב את תופסן תא הסוללות ב .1

.  

 הסוללותהוצאת תא :  8 איור

בטריות. וודא לתוך תא ה)לא מסופקות(  AA 1.5V הכנס ארבע סוללות .2
 שהסוללות מוכנסות בכיוון הנכון.

פס עד קומו, ונעל אותו על ידי סיבוב התללות למהחזר את תא הסו .3
 לשמיעת קליק.

 סגור את התא הפנימי, והברג את ברגיו. .4

 החזר את לוח הפיקוד למקומו. .5

 סגור ונעל את מכסה הבקר. .6
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 דשן , ומדמים מד, גשם גששחיבור 

 התקני הכניסה הבאים:תומך ב G.S.Iבקר 

  גשש גשם 

 מד מים )פולס( 

 דשן מד 

 י הכניסות:כדי לחבר את חוט

 נתהמסומכניסה חבר את אחד מחוטי חיישן הגשם ל –גשם  שעבור גש 
Rsותהמסומנ כניסותה ת, ואת החוט השני לאח Cr אין משמעות .

 לקוטביות החוטים.

, Ws נתהמסומ כניסהחבר את אחד מחוטי מד המים ל –עבור מד מים  
ות . אין משמעות לקוטביCw ותהמסומנ כניסותה תואת החוט השני לאח

 החוטים.

, Fsמסומנת הלכניסה  הדשן חבר את אחד מחוטי מד – ןשד עבור מד 
 .Cfואת החוט השני לאחת הכניסות המסומנות 

 מד הדשן, ומד המים, עליך להגדיר את חיישן הגשם  הערה:

  כדי שתוכל להשתמש בהם. G.S.I-ה של אינטרנטה אפליקצייתב

 SIM-ה הכנסת כרטיס

 בצידו השמאלי העליון של לוח הפיקוד.ממוקם  SIM-תא כרטיס ה

על ידי היצרן. אם אתה מכניס  הוגדרו SIM-ה כרטיס תהגדרו  הערה:

משלך ועליך לקבוע את ההגדרות של הכרטיס, עיין  SIMכרטיס 

 של גלקון. SIM Card Definitionsבמסמך 

 

 :SIMס כדי להכניס כרטי

 פתח את המנעול, ופתח את מכסה הבקר  .1
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 הפיקוד הרם את לוח  .2

 .SIM-ה תא כרטיסאתר את  .3

 

 SIM-תא כרטיס ה : 9 איור

, לכיוון עליו מצביע החץ הצידה SIM-טיס התא כרהחלק את מכסה  .4
 (.11 איור )ראה OPENהמסומן במילה 

צים שבחלקו לתוך החרי SIM-כרטיס הפתח את המכסה, והחלק את  .5
 הפנימי של מכסה התא. וודא שהכרטיס מוכנס בכיוון הנכון.

 

 SIM-טיס הכר מיקום נכון של : 10 איור
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 סגור את מכסה התא. .6

המכסה הצידה,  בעת החלקת SIM-רטיס התא כלחץ קלות על מכסה  .7
 (.11 איור) LOCKלכיוון עליו מצביע החץ המסומן במילה 

 

 מוכנס נכון SIMטיס כר : 11 איור

 החזר את לוח הפיקוד למקומו. .8

 סגור ונעל את מכסה הבקר. .9

 בדיקת עצמת השידור של הבקר

 99ל  1מספר בין ו rאת האות , המסך הראשי מציג ACלאחר חיבור מתח 
 שידור של הבקר.המייצג את עצמת ה

 

 מסך עוצמת שידור : 12 איור
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 מקומית של הבקר ההפעל  3

של גלקון מיועד להרצת תכניות השקיה שנוצרו באמצעות  G.S.Iבקר 
גם לוח יש  G.S.I-לבקר היחד עם זאת, . G.S.I-האינטרנט של ה אפליקציית

 .בסיסיתפיקוד שמאפשר יצירת תכנית השקיה 

, ליצור תכנית G.S.I-הסעיפים הבאים מתארים כיצד לבצע בדיקות בבקר ה
 השקיה בסיסית, ולאתר תקלות שונות.

 G.S.I-תכניות שהוגדרו באמצעות לוח הפיקוד של בקר ה  הערה:

ימשיכו לפעול אלא אם כן יבוטלו במפורש באפליקציית האינטרנט של 
 . G.S.I-ה

 

 של הבקר המסך הראשי

ת במידע ולפקח על תהליכי השקיה ישירות מהמסך הראשי של בקר ניתן לצפו
 .G.S.I-ה

 התמונה הבאה מציגה את כל סמלי המסך הראשי ושימושיהם:

 

 מסך ראשי : 13 איור

מצב סוללות 
 גיבוי

  AC מתח
 מחוברלא 

השקיה 
 מתבצעת

מגוף מס 
 משקה

 סנכרון נתונים

 תקשורת

מגוף ראשי 
 פתוח
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 כדי לעבור בין תצוגות המידע הבאות במסך הראשי: לחץ על 

 (hh:mmזמן נוכחי )פורמט  

הספיקה העכשווית, כפי שהיא מזוהה על ידי מד המים)במטרים ערך  
 מעוקבים לשעה(

 הערות:

 האינטרנט של ה אפליקצייתלפני שמד המים מוגדר ב-G.S.I ,

 מסך זה אינו מציג נתונים ממשיים.

  במידה . 0כאשר מים אינם זורמים, ערך הזרימה אמור להיות
 ., פנה לתמיכה0וערך הזרימה גדול מ 

 

 חי של סוללות הבקרמתח נוכ 

 הספרות של היחידה 16ארבע הספרות האחרונות של המספר הסידורי בן  

 firmware-ה גרסתמספר  

המסך הראשי מציג את  .G.S.I-מהמסך הראשי משיקים את כל פעולות בקר ה
 :המידע הבא

 ( hh:mmמציג את הזמן הנוכחי )בפורמט  –כברירת מחדל  

מתחת לתחנת השקיה שמבצעת השקיה  מציג צלמית  – בעת השקיה 
 השקיה.לכרגע, ומציג גם את משך הזמן שנותר 

מוצגת עבור כל אחת  אם מספר תחנות מבצעות השקיה כרגע, צלמית 
לאיזו תחנה מוצג משך זמן  המציינת מהן. בנוסף, מוצגת צלמית 

 ההשקיה שנותר. 

 בין תצוגות המידע הבאות: רכדי לעבו ניתן ללחוץ על 

 פר התכנית הנוכחיתמס 

 זרימת המים הנוכחית 

 הזמן הנוכחי 

 מד דשן 

ההשקיה שוב כדי לחזור למסך ההשקיה הראשי שמציג את זמן  לחץ 
 .שנותר לברז
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של המסך מוצגת צלמית המציינת איזה מסך והימני השמאלי  בצדובנוסף, 
 מוצג כרגע, מתוך רשימת המסכים המודפסת על היחידה.

 תיצירת תקשורת עם השר

באופן כללי, תקשורת נוצרת אוטומטית ברגע שהבקר מופעל. אם מסיבה 
 כלשהי לא נוצרה תקשורת, אתה יכול ליצור תקשורת עם השרת באופן ידני.

עם השרת, כפתורי הבקר  ראשונית בעת יצירת תקשורת  הערה:
  אינם פעילים.

 כדי ליצור תקשורת עם הבקר:

 . צלמית חיצה ארוכהל בו זמנית לחץ על שני הכפתורים  
מול השרת. עם תום  סנכרוןמהבהבת על המסך והיחידה מבצעת 

כל עוד היחידה נמצאת  ןלסירוגי תומהבהב  ו  , צלמיותהסנכרון
 במצב תקשורת.

 :באופן ידניתקשורת  לנתקכדי 

בו זמנית. התקשורת מסתיימת מיד. התצוגה  לחץ על שני הכפתורים  
 בבקר חוזרת למסך הראשי.

 כוון ידני של שעון הבקר

, יצירת קשר עם G.S.I-כאשר קובעים את ההגדרות הראשוניות של בקר ה
 את השעון של הבקר. אוטומטית השרת מכוונת

כדי לוודא שהבקר מפעיל את מערכת ההשקיה במועדים הנכונים, על השעון 
של הבקר להיות מכוון לשעה הנכונה. השעון מתעדכן אוטומטית כל פעם 

 יוצר קשר עם השרת, ואולם ניתן גם לכוון אותו ידנית. שהבקר
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 כדי לכוון ידנית את שעון הבקר:

והחזק את הכפתור לחוץ עד שערכי הדקות בתצוגה מתחילים  לחץ על  .1
להבהב. ההבהוב מציין שהשעון במצב של הגדרת הזמן הנוכחי. הגדר את 

 .גם ו הזמן המדויק בעזרת שני הכפתורים 

שוב ושוב עד לחזרה  לצאת ממצב הגדרת הזמן. לחץ כדי  לחץ על  .2

 למסך הראשי. וודא שהזמן המוצג הוא הזמן שהגדרת.

 המגופים פעולתבדיקת 

אידים הותקנו כראוי. בזמן ולנופעולת המגופים נועדה לוודא שכל הס תבדיק
הרצת הבדיקה, וודא עבור כל תחנה נבדקת שהמים זורמים. ניתן לעשות זאת 

א מים ודיוברזים ועל ידי בדיקה ויזואלית של ה ואבבקר, במד המים,  על ידי עיון
 זורמים.

 כדי לבדוק את פעולת התחנות:

 (.14 איור) בדיקת מגופיםעד להופעת מסך  על  לחץ .1

והחזק את הכפתור לחוץ עד שמופיע מסך ספירה לאחור  על  לחץ .2
(. הבקר מתחיל להפעיל אוטומטית את התחנה הראשית 15 איור)

 60ולאחריה את שאר התחנות לפי הסדר. כל תחנה מופעלת למשך 

מציינת את התחנה המופעלת כרגע, והמסך גם מציג   שניות. הצלמית
 את מספר השניות שנותרו עד תום בדיקת התחנה הנוכחית.

 
 

 :  מסך תהליך הבדיקה15 איור :  מסך הבדיקה14 איור
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  את משך פעולת הבדיקה באופנים הבאים: שנותניתן ל

על  כדי להאריך או לקצר את זמן הבדיקה של התחנה הנוכחית, לחץ 

  או .בהתאמה 

הבדיקה שלה ולעבור כדי לסגור את התחנה הנוכחית לפני תום זמן  

 .לפעולתך זזה בהתאם . צלמית על  לתחנה הבאה, לחץ

על המסך יופיע בו זמנית. וגם  על  כדי לסיים את הבדיקה, לחץ 
STOP  מגופיםסגירת ה . לאחרהמגופיםהבקר סוגר את כל ו 

 התצוגה חוזרת למסך הראשי.

 

 יקת מגופיםעצירת בד:  מסך 16 איור

 כדי לבדוק את פעולת המדשנת:

 שניות. 15בו זמנית לפתיחת המדשנת ל  ו   mode לחץ על

 

 בדיקת מדשנת:  מסך 17 איור
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 כדי לבדוק את פעולת הברז הראשי:

 (.14 איור) בדיקת מגופיםעד להופעת מסך  על  לחץ .1

 שניות. 30בכדי להפעיל את הברז הראשי למשך   לחץ על .2

 

 יצירת תכנית השקיה

 הערות:

 :הבאים הדברים את לזכור יש מקומית השקיה תכנית יצירת בעת

  תכנית ההשקיה היא למעשה סדרה, בה התחנות מופעלות על
 פי סדר מספרי המגופים.

  ניתן לקבוע משך זמן השקיה שונה עבור כל מגוף. מחזור
ום ההתחלה וזמן ההתחלה חלים על התחנה ההשקיה, י

הראשונה. כשמסתיים משך זמן ההשקיה של תחנה אחת, 
 התחנה הבאה אחריה מתחילה אוטומטית בהשקיה. 

  תכניות השקיה מקומיות ממשיכות להתבצע גם אחרי הטענה
-ה שלהאינטרנט  אפליקצייתשל תכניות השקיה מפורטות מ

G.S.Iרצונך לבטל את תכנית . התכניות יפעלו במקביל. אם ב

או  האינטרנט אפליקצייתההשקיה המקומית, עליך לבטל אותה ב
 .לסגור אותה מקומית בבקר

  תכנית מקומית מקבלת עדיפות לפני תכנית שנוצרה באפליקציית
  האינטרנט.

 

 השקיה זמן משך קביעת

 עבור כל מגוף, ניתן לקבוע את משך זמן ההשקיה.
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 יה עבור מגוף:כדי לקבוע את משך זמן ההשק

 (.18 איור) משך השקיהשמופיע מסך  עד על  לחץ .1

עד שהיא מצביעה על המגוף עבורו  כדי להזיז את צלמית  לחץ על  .2
 רוצים להגדיר את משך זמן השקיה.

כדי להגדיר את משך זמן ההשקיה עבור  ובכפתור השתמש בכפתור  .3
 הנבחר.המגוף 

. 3 מגוףדקות עבור  40-שעות ו 2, הוגדר משך זמן השקיה של 18 איורב
כלל )והבקר  ףמגוהמגדיר שעל התחנה לא לפתוח את  0:00משך זמן של 
 הבא(. מגוףממשיך מיד ל

 

 שקיהמשך ה:  דוגמה של מסך 18 איור

 ההשקיה מחזור קביעת

ניתן להגדיר שתכנית השקיה תפעל פעם אחת בלבד, או שתפעל שוב ושוב על 
 פי מחזוריות מסוימת.

כאשר מגדירים מחזוריות, הערך שנקבע מגדיר את משך הזמן )ביחידות של 
 שעות או ימים( שחולף בין תחילת השקיה אחת לתחילת ההשקיה הבאה.

 חד פעמית:כדי להגדיר תכנית השקיה 

מופיעה  OncE(. ההודעה 19 איור) מחזורעד שמופיע מסך  על  לחץ .1

 כברירת מחדל, והיא מציינת שהמחזוריות מוגדרת כהשקיה חד פעמית. 



 שומדריך התקנה ושימAC דגם  G.S.Iר בק

22 

שוב ושוב עד אם הוגדרה בבקר הגדרה אחרת, לחץ על כפתור 
 מופיעה. OncEשההודעה 

 השינוי. שלאוטומטית ולשמירה הבא כדי להתקדם למסך  על  לחץ .3

 

 :  מסך מחזור19 איור

 כדי להגדיר תכניות השקיה מחזורית:

 (.19 איור) מחזורעד שמופיע מסך  על  לחץ .1

, h 00 -לOncE -פעם אחת. התצוגה משתנית מ לחץ על כפתור  .2
 שמשמעותו אפס שעות.

כדי להגדיל או להקטין את מספר   ובכפתור השתמש בכפתור  .3
 השעות.

 

 שעות 12דוגמה למחזור של  : 20 איור
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, כלומר יום d 01 -התצוגה משתנה ל 23מספר השעות גדול מ  כאשר
וכפתור  כדי להגדיל את מספר הימים אחד. אפשר להמשיך ללחוץ על 

 ין את מספר הימים.כדי להקט 

 

 ימים 6דוגמה למחזור בן  : 21 איור

 כדי להתקדם למסך הבא לאחר קביעת אורך המחזור, לחץ על  .4

 השינויים. שלאוטומטית  ולשמירה

 השקיה של התחלה וזמן יום קביעת

שקיה יום ההתחלה הוא מספר הימים שבין היום בו אתה מגדיר את תכנית הה
)היום( לבין היום שבו התכנית תחל למעשה להתבצע. זמן ההתחלה הוא 

 ביום שבו התכנית תתחיל לפעול. שעהה

 כדי לקבוע את יום וזמן ההתחלה:

 (.22 איור) תחלהיום להעד להופעת מסך  במסך הראשי, לחץ על  .1
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 יום להתחלהדוגמה של מסך  : 22 איור

, שפרושה אפס ימים. אם קבעת יום d 00תצוגת ברירת המחדל היא 
התחלה של אפס ימים, תכנית ההשקיה תתחיל היום, בזמן ההתחלה 

 המוגדר. אם זמן ההתחלה כבר חלף, התכנית תתחיל באותו זמן למחרת.

כדי להגדיל או להקטין את מספר   ובכפתור השתמש בכפתור  .5
ימים. הערך המכסימלי  10 בעוד, הוגדר יום התחלה 22 איורים. בהימ

 יום. 30שניתן להגדיר הוא 

כדי לשמור את יום ההתחלה שהגדרת, והמשך בהגדרת שעת  לחץ על  .6

, שפירושו OFF. ערך ברירת המחדל הוא שעת התחלהההתחלה במסך 
 שתכנית ההשקיה לעולם לא תתחיל.

 

 שעת התחלהמסך  : 23 איור
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 OFFמסך  : 24 איור

כדי להגדיר את זמן ההתחלה. ניתן   ובכפתור השתמש בכפתור  .7
. לחילופין ניתן לעבור עד שמגיעים 23:59-ל 0:00להגדיר ערכים בין 

גורם למחזור  OPEN. הגדרת זמן התחלה של OPENלאפשרות 
ההשקיה להתחיל מיד לאחר שמירת הגדרת הזמן )ולהתעלם מיום 

 ההתחלה המוגדר(. 

 

 המחזורשל  מיידיתפתיחה  – OPENמסך  : 25 איור

 השינויים. שלאוטומטית ולשמירה כדי להתקדם למסך הבא  לחץ על  .8

 מקומית של תכנית השקיה פעלהביטול ה

 :מקומית של תכנית השקיה הפעלהכדי לבטל 

 .שעת התחלהעד להופעת מסך  במסך הראשי, לחץ על  .1

. פרוש הדבר שתכנית OFF-עד שזמן ההתחלה מוגדר כלחץ על  .2
 ההשקיה לא תפעל.
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 השינויים. שלאוטומטית ולשמירה  כדי להתקדם למסך הבא לחץ על  .3

 תחנהל ידניתביצוע השקיה 

. לכל תחנהבצע השקיה ידנית השקיה, ניתן גם לבנוסף להגדרת תכנית 
ההשקיה מתבצעת למשך הזמן שהוגדר עבור התחנה בתכנית ההשקיה 
שקבעת דרך לוח הפיקוד של הבקר. דבר זה נכון גם אם הטענת תכנית 

. אם לא הוגדר משך זמן, G.S.I-האינטרנט של ה אפליקצייתהשקיה מ
 ההשקיה מתבצעת למשך דקה אחת.

 :ידנית קיההש בצעכדי ל

 .שעת התחלהעל להופעת מסך  במסך הראשי, לחץ על  .1

 כדי לבחור בתחנה. לחץ על  .2

 . התחנה מתחילה מיד בהשקיה למשך הזמן המוגדר.לחץ על  .3

 

 לתחנה ידניתהשקיה מסך  : 26 איור

זמן  כדי להגדיל או להקטין את משך וכפתור ניתן ללחוץ על כפתור  .4
 ההשקיה הנוכחית.
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 אתחול הבקר

 .G.S.I-אם ארעה תקלה טכנית, ניתן לאתחל את בקר ה

 כדי לאתחל את הבקר:

, שנמצא בפינה השמאלית העליונה של לוח Resetלחץ על כפתור  
של הבקר, ומבצע  RAM-של הבקר. תהליך האתחול מנקה את ה חשמלה

 את רצף הפעולות הבא:

 בהדרגה ונעלמות, המסך על זמנית בו מופיעות המסך צלמיות כל .א
 .דקות מספר כעבור

-ה גרסת את ולאחריו, הבקר של הסידורי המספר את מציג המסך .ב
firmware הבקר של . 

 מתחיל הבקר. לבקר המחוברים המגופים מספר את מציג המסך .ג
מתחת  צלמית , מגוף כל סגירת עם ;אחרי השני אחד אותם לסגור

 ללחוץ ניתן. CL OS ההודעה פיעהומו מהמסך מתנעללמספר המגוף 
 .הבא לשלב ולעבור התהליך את להפסיק כדי  על

 עוד כל המסך על מהבהבת  צלמית ;השרת עם קשר יוצר הבקר .ד
 . תקשורת במצב הבקר

 .רגילה לפעולה וחוזר השרת עם תקשורת מנתק הבקר .ה

אתחול הבקר אינו מוחק או מבטל את תכנית ההשקיה   הערה:
  והגדרות הבקר.

 השקיה באמצעות הבקר השהיית

ניתן להשהות השקיה באמצעות הבקר. כל עוד ההשהיה בתוקפה, כל תכניות 
ההשקיה שמתבצעות כעת מושהות, וכל תכניות ההשקיה החדשות שהיו 

 אמורות להתחיל אינן מותחלות.

וניתן ליצור  מגופיםגם כאשר ההשקיה בהשהיה, ניתן לבצע בדיקת פעולת 
 קשר עם השרת.
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, תכניות ההשקיה מחדשכאשר מפסיקים את ההשהיה וההשקיה מתחילה 
 על פי הכללים הבאים: ומתחילות ממשיכות

בעת השהיה, התכניות מתעכבות עד שעה. כלומר, אם ההשהיה נגמרת  
 תוך פחות משעה, התכניות ימשיכו מהנקודה בה הופסקו.

ה יתה השהיה של מעל שעה, התכניות ימשיכו על פי השעה ביאם ה 
נגמרה ההשהיה. למשל, אם המערכת הושהתה למשך למעלה משעה 

תה אמורה להסתיים בתוך הזמן הזה, התכנית לא יותכנית מסוימת הי
יתה יתמשיך לפעול עם תום ההשהיה. באופן דומה, תכנית השקיה שה

אמורה להתחיל בתוך תקופה ההשהיה תבוטל ותכנס לפעולה לפי התזמון 
 הבא שלה.

 :ית השקיהתכנכדי להשהות 

מופיעה על המסך. פרוש הדבר  "PA US"עד שההודעה לחץ על  
ממשיכה להבהב על המסך עד  "PA US"שההשקיה מושהית. ההודעה 

 לחזרה להשקיה.

 השקיה:ב המשיךכדי ל

 עד להופעת המסך הראשי.לחץ על  

 בהתאם לחוקי ההשהיה גם במקרים הבאים: פועלהבקר   הערה:

  מתחAC כבה 

 שםגשש ג עלפוה 
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 חיווי תקלות

ואת  FLאו  FLtאם ארעה תקלה במערכת, מסך הבקר מציג את ההודעה 
 מספר התקלה. 

 ופירושיהן תקלה הודעות

 הודעת התקלה תאור התקלה

 FLt 0 .נמוכה פיקהס

 FLt 1 .הגבוה ספיקה

 FLt 2 .מים זרימת-אי

 FLt 3 התחלה. –דליפת מים 

 FLt4 זרימת דשן.-אי

 FLt5 חידה מושהית!י –דשן  דליפת

 FLt7 מתח סוללה נמוך.

 Flt 8 מתח סוללה קריטי.

 FL 11 קצר חשמלי.

 FL 13 .כרוןיז תתקל

 כדי להסיר הודעת תקלה מהמסך:

, הבקר יציג את הכיתוב בו זמנית וגם על כפתור לחץ על כפתור  
CNCL. 
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 נעילת מסך ופתיחתו

נשים אחרים לשנות את כדי למנוע מא G.S.I-ניתן לנעול את מסך בקר ה
 הגדרות היחידה כל עוד המסך נעול.

 כדי לנעול את המסך:

 = =בו זמנית. המסך ננעל ומציג  , וכפתור , כפתור לחץ על כפתור  

 בכל נגיעה במסך מציג = = = =. .= =

 כדי לבטל נעילה של המסך:

תצוגת ה = = = =  בו זמנית. , וכפתור , כפתור לחץ על כפתור  

 .הבת שלוש פעמים ומופיע המסך הראשימהב

 



 

 

  מפרט טכני  4

 למודלים אמריקאים 100V 60 Hzאו  230V 50 Hzמתח כניסה שנאי:  

  24V AC 2.5 ampשנאי: מתח יציאה  

 יציאות: 

 ראשי 1, מגופים( 24-ה מתוך) מדשנת 1מגופי שדה,  24 

 לתחנה amps 0.5: לסולונואידמתח יציאה  

 אמפר(. 1.5+ ראשי )עד  4: ילמקסימום ברזים לפתיחה במקב 

 כניסות: 

 Normally Closeאו  Normally Openחיישן גשם  

 מד מים )פולס(  

 מד דשן )פולס( 

 אלקטרונית כנגד קצרים  הגנה 

 עבור תוכניות השקיהזיכרון לא נדיף  

  x 1.5V AA 4סוללות גיבוי  

 Quad band GSM modem integrated (GPRS: יסלולארמודם  
Class 10) ואם לכל רשתות תGSM. 

 ס"מ 10.5x24.5x25.5מידות:  

 עלות צלזיוסמ 60 עד 10-טמפרטורת סביבת הפעלה:  



GSI-תעודת אחריות מוגבלת ותנאי השימוש ב
1. חברת גלקון מוכרת את בקר ההשקיה GSI ("המוצר") ומספקת תוכנה נלווית למוצר ("תוכנת המוצר") ושירותים 

מסוימים ("השירותים") באמצעות האתר של גלקון (gsi.galconc.com) ("האתר"). כתב אחריות זה ותנאי השיי מוש 
המצוינים בו ("התנאים") מהווים הסכם חוקי בין גלקון לבין הרוכש המקורי של המוצר ("הלקוח"), הקובע את אופני 

הגישה והשימוש של הלקוח במוצרים ובשירותים. לקוח הנכנס לאתר ו/או משתמש בשירותים ו/או במוצר מאשר בכך 
כי קרא, הבין וקיבל את תנאי ההסכם וכי הוא כפוף להם. לקוח שאינו מקבל תנאי מתנאים אלה – אסוי רים עליו 

והשימוש בשירותים ו/או במוצר. הגישה 
2. גלקון תספק אחריות למוצר ו/או לשירותים בכפוף לתנאי כתב זה ולמגבלותיו לפרק זמן של 36 חודשים ("תקופת 

האחריות") מיום הרכישה הקמעונאית על ידי הלקוח המקורי (הראשון). בלי למעט מהאמור לעיל, גלקון אינה  
מתחייבת לספק את השירותים (או חלקים מהם) מעבר לתקופת האחריות.

3. האחריות של חברת גלקון למוצר ו/או לשירותים תינתן אך ורק ללקוח שיציג חוזה תקף וחתום כראוי עם חברת 
גלקון (או מי מסוכניה המורשים) בצירוף קבלה כחוק. אי-הצגת המסמכים הנ"ל תבטל את בקשת הלקוח לשירותים  

במסגרת האחריות.
4. חברת גלקון מתחייבת ללקוח שהמוצר יתאים מהותית לתיאור המופיע במסמכי גלקון ויהיה נטול פגמים ברמת  

החומרים והייצור. בהתאם לזאת, השיפוי היחיד ללקוח במסגרת אחריות זו יהיה תיקון או החלפה של המוצר או של 
כל חלק שלו על-פי תנאי כתב אחריות זה, על פי שיקול דעתה של גלקון, ולא יינתן כל שיפוי אחר. לפיכך, אם יתברר 

בתקופת האחריות כי המוצר פגום עקב שימוש של חברת גלקון בחומר לקוי או עקב תהליך ייצור לקוי, גלקון מתחייבת 
לתקן את המוצר הפגום או חלק מחלקיו, או להחליף את המוצר, על פי שיקול דעתה, במהירות האפשרית – והכל 

בכפוף לתנאים אלה.
5. האחריות של חברת גלקון למוצריה ו/או לשירותיה ו/או בכלל לא תחול על כל אחד מאלה: (1) פעולה או מחדל שלא 

בוצעו על ידי גלקון, כולל שימוש לקוי או שימוש לרעה בכל מוצר ו/או שירות או חלק מהם, ו/או התקנה ו/או שימוש 
במוצר שלא בהתאמה מלאה להוראות גלקון; (2) התאמת מערכות/ רכיבים/ מתקנים/ טכנולוגיות אחרות ו/או הממשק 

שלהם עם אחד המוצרים; (3) חלק/ רכיב כלשהו שהותקן ו/או צורף לכל מוצר שלא בהסכמת גלקון או שלא על ידי 
גלקון; (4) כל שינוי/ תיקון/ התערבות, או ניסיון לבצע אותם במוצר כלשהו (כולל שימוש או טיפול במוי צר, הפרעה 

לפעולת התוכנה המותקנת במוצר או התקנת קוד או תוכנה כלשהי בו), שלא על ידי גלקון; (5) נתונים, מידע או תוכן 
שהוכנסו או צורפו למוצר ו/או לשירות; (6) תקלה או נזק שנגרמו כתוצאה מתאונה שהתרחשה בעת הובלה, טיפול, 

תקלה, או נזק שנגרמו כתוצאה משריפה, רעידת אדמה, שיטפון, מכת ברק ו/או כל אסון חיצוני אחר; (7) תאונות 
בלתי-צפויות, שחיקה או כל גורם חיצוני שמחוץ לשליטה הסבירה של חברת גלקון, או כתוצאה מכך שהמוצר הותקן, 

תוקן, הותאם, נבנה מחדש, שונה, או הוסב על ידי כל אדם (כולל הלקוח) שאינו איש חברת גלקון. 6. בנוסף לכך, 
ומבלי להפחית מערך תנאי כתב אחריות זה, אחריות חברת גלקון וזכות הלקוח להשתמש בשירותים ו/או לגלוש 

באתר החברה מותנים בקיום כל המחויבויות שיפורטו להלן מצד הלקוח: (1) הלקוח יפעיל ויתחזק את המוצר ו/או 
השירותים על פי הנחיות גלקון; (2) הלקוח השלים את כל התשלומים לגלקון (או לאחד מסוכניה המורשים, על פי 
המקרה); (3) הלקוח לא יאפשר, ימכור, ישכיר, יחכיר, או יעביר לאֵחר, ולא ימנה, יפיץ, יארח, או יעשה כל שימוש 

מסחרי אחר בשירותים; (4) הלקוח לא יתאים, יבצע עבודות נגזרות, יפרק, ירכיב מחדש או יתכנת מחדש חלק כלשהו 
של השירותים, או יבצע הידור לאחור או הנדסה הפוכה על חלק כלשהו של השירותים; (5) הלי קוח לא ישתמש 
באיזה מן השירותים ו/או יגלוש באתר כדי ליצור שירות דומה או מתחרה; (6) אם לא הותר הדבר במפורש, אין 

להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשוב ולהוציא לאור, להוריד, להציג, להעלות או לשדר כל חלק מהשירותים בשום אופן 
ואמצעי; (7) הלקוח לא יעלה, ישדר, או יפיץ וירוסי מחשב, תולעים או כל תוכנה אחרת המיועדת לפגוע או לשנות 

רשת מחשבים או תקשורת, במחשב, במכשיר נייד וידני, בנתונים, בשירותים, במוצר, בתוכנת המוצר או בכל מערכת, 
מכשיר או רכוש אחר; (8) הלקוח לא יתערב, לא יפריע ולא ינסה להשיג גישה לא מאושרת לאתר, לשרתים, או לרשת 

המחוברת לשירותים, ולא יפר את התקנות, המדיניות, או התהליכים ברשתות אלו; (9) הלקוח לא ייגש (ולא ינסה 
לגשת) לשירותים הנ"ל באמצעי שאינו הממשק המסופק על ידי גלקון; (10) הלקוח לא יסיר או יסתיר ולא ישנה כל 

הודעה של זכויות בעלות (כולל זכויות יוצרים וסמל מסחרי) שעשויה להיות כלולה או מוצגת בהקשר לשירותים; (11) 
כל שימוש או גישה בידי אנשים שטרם מלאו להם 18 שנים – אסורים.

7. בכפוף לתנאים אלו, ובנוסף להנחיות, תנאים, או כללים אחרים אליהם מתייחס מסמך זה ואשר מוזכרים בתנאים 
אלו ונכללים בהם, גלקון מעניקה בזאת ללקוח זכות מוגבלת, לא בלעדית, שאין להעבירה לאחר (ללא אישור להחכיר) 

להשתמש בשירותים במהלך תקופת האחריות אך ורק למטרות שליטה ופיקוח על המוצר המותקן בנכסי הלקוח.



גלקון לא מספקת כל אחריות או ערבות שהיא המתייחסת לכל מוצר או שירותים )בכלל או בחלקם( אשר לא יוצרו   .8
והופצו על ידי גלקון ואשר לא נרכשו מגלקון או מי מסוכניה המורשים, גם אם מוצרים אלו נושאים תווית או סמל מסחרי 

הדומה לכל סמל מסחרי השייך לגלקון או מצוי בשימושה.
לאחר תיקון או החלפת המוצר, כתב האחריות עבור המוצר החדש או המתוקן יהיה תקף אך ורק להמשך תקופת   .9

האחריות המקורית שנותרה. חלקים או מוצרים פגומים שהוחלפו יהיו רכושה של חברת גלקון.
10.  חברת גלקון שומרת לעצמה את הזכות לחייב את הלקוח במידה והוא ידרוש שירות במסגרת האחריות ולא נתגלתה 

כל בעיה במוצר, או אם הפגם או הנזק לא מכוסה בכתב אחריות של גלקון.
11.  מבלי לפגום באמור לעיל או לסתור אותו, גלקון לא תהיה אחראית או חייבת לפצות בשום אופן - יהיו הנסיבות אשר 
יהיו - על אובדן, נזק, עלּות, הוצאה, אחריות ו/או חבות )כולל מצד הלקוח ו/או צד שלישי(, ישירים או עקיפים - כולל 
אך לא מוגבל למקרים חד-פעמיים ו/או מיוחדים ו/או נסיבתיים - ככל שייוצרו, כולל קשר לנזקים או אובדן רכוש ו/או 
ציוד, אובדן רווחים, אובדן שימוש, אובדן הכנסות, או נזקים לעסק או לשמו הטוב, בין אם אלו מבוססים על הפרת 
חוזה ובין אם לאו, או לכל תביעות נזיקין )כולל עקב רשלנות( שנוגעות לאמינות המוצר, או תביעות אחרות, שעלולים 
לנבוע מתפקוד או אי-תפקוד היבט כלשהו של השירותים ו/או המוצר ו/או הגישה לאתר, או חלק מאלו. הנ"ל תקף בין 

אם גלקון ו/או הלקוח היו מודעים לאפשרות שייווצר הפסד כזה ובין אם לא.
12. בכל מקרה, כל חבות שעלולה להיות לגלקון ביחס למוצר ו/או השירותים ו/או הגישה לאתר ו/או לתנאים אלו, כולל )אך 
לא רק( בהקשר למוצר ו/או נובע ממנו )או מחלקים ממנו( ומהשימוש בו ו/או בשירותים, תוגבל לסכום הכולל )עבור כל 
הנזקים, התביעות ועילות התביעה במצטבר( השווה לסכום שגלקון קיבלה למעשה מידי הלקוח עבור המוצר. מגבלות 

אלו יתקיימו במקרים בהם החבות מבוססת על חוזה, תביעת נזיקין, חבות ישירה, או כל תיאוריה אחרת.
13.  הלקוח מאשר ומסכים כי גלקון תמשיך להיות הבעלים של כל זכות או אינטרס )כולל זכויות יוצרים( הקשור למוצר, 
לאתר, לשירותים, ולתוכן הזמין באמצעות האתר, כולל כל הסמלים המסחריים, סמלי שירות, והלוגואים הכלולים בו. 
התנאים המצורפים למוצר, לתוכנת המוצר, ו/או לשירותים לא מעבירים שום זכויות, בעלויות, או עניין בזכויות בעלות 

יללקוח או לצד שלישי כלשהו. ללקוח אסור להעתיק, להמשיך בפיתוח, לשכפל, לפרסם מחדש, לשנות, להוריד )למ
חשב(, להעלות )לאתר כלשהו(, לשדר, או לשגר בכל דרך אחרת חומרים שנמסרו באתר או בשירותים.

14.  כאשר הלקוח משתמש בשירות, הוא יוצר נתונים הקשורים לתכנות המוצר. בעשותו כך, מרשה הלקוח לחברת גלקון 
ו/או  ו/או מוסיף בעת השימוש בשירותים  יוצר  להשתמש, להעלות, להציג, להעתיק, לשנות ולאכסן כל נתון שהוא 

במוצר. הלקוח מאשר בזאת כי הוא מקבל על עצמו להיות תמיד אחראי בלעדית על הנתונים הנ"ל.
15.  גלקון מצידה אינה מתחייבת לקבל, להציג, לסקור, או לתחזק תוכן שמעלה הלקוח. יתרה מזאת, החברה שומרת 
לעצמה את הזכות לערוך, להשמיט, לשנות, או להוריד את התוכן של הלקוח מהאתר ו/או השירותים מבלי להודיע על 
כך, מכל סיבה שהיא ובכל עת. חומרים שהלקוח יעלה לא יחשבו סודיים וגלקון שומרת לעצמה את הזכות להפיצם 
מבלי לפצות את הלקוח על כך. תכני הלקוח יכולים להיות זמינים לציבור הרחב, וללקוח לא יהיו כל ציפיות לפרטיות 

ביחס לתכניו. הלקוח מאשר בזאת שהוא מספק מידע אישי על אחריותו האישית.
16.  הלקוח מאשר ומסכים שאספקת השירותים תלויה בקבלת מידע ממבחר של מקורות צד-שלישי, כולל נתוני מזג 
אוויר, ולכן לא ניתן להבטיח שהמידע הנמסר מדויק. האתר והשירותים ניתנים כפי שהם ועל בסיס זמינות, ללא כל 

ערבות מצד גלקון. השימוש באתר, במוצר, ו/או בשירותים הם באחריותו האישית של הלקוח.
17. גלקון אינה אחראית על כל בעיה או תקלה טכנית ברשת טלפון או תקשורת כלשהי, רשת אלחוטית מכל סוג שהוא 
ציוד מחשבים, או בתוכנה  )וויי-פיי, סלולרית, בלותות', או אחרת(, במערכות מחשב מקוונות, שרתים או ספקים, 
כלשהי, שנגרמה כתוצאה מבעיות טכניות או גודש תעבורה ברשת האינטרנט, בשירותים, או באתר. חברת גלקון לא 

תהיה אחראית בשום תנאי לאובדן או נזק שייגרמו כתוצאה משימוש במוצר, באתר, ו/או בשירותים.
18. חברת גלקון שומרת לעצמה את הזכות להשעות או להפסיק שירותים ו/או לסגור את חשבונו של הלקוח בכל עת עם 
מסירת הודעה בכתב ללקוח, שמודיעה לו כי הפר את התנאים האלו, או לא תיקן הפרה כזו בתוך 14 )ארבעה-עשר( 

ימים ובמידה וניתן לתקן את ההפרה הזו.
19.  כתב אחריות זה וכל שיפוי המוצג בו הם בלעדיים ומחליפים כל כתב אחריות, שיפוי או תנאי אחר, בין אם הוא נמסר 
בעל-פה, בכתב, מעוגן בחוק, מפורש, או מרומז. גלקון מודיעה במפורש כי היא מסירה מעצמה אחריות לכל אחריות 
משתמעת או חוקית, אשר כוללת אך לא מוגבלת לאחריות לסחירות וכשירות למטרה מסוימת, או אחריות נגד פגמים 

נסתרים או פוטנציאליים.
20.  הלקוח יהיה אחראי בלעדית על בחירת המוצר)ים(, השימוש בו, יעילותו ותאימותו.

21.  כל פרשנות ופיקוח על תנאי כתב אחריות מוגבל זה יהיו כפופים לחוקים מדינת ישראל בלבד ולא יחול עליהם כל חוק 
אחר. כל תביעה משפטית מכל סוג שהוא תידון בבית משפט ישראלי ולא תחול עליה כל סמכות משפטית אחרת.
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