PERROT
Automatinė vejos laistymo
sistema „Greenkeeper“
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1. Taikymo sritis
1.1Centrinės laistymo sistemos valdymo įrenginiai
Centrinės laistymo valdymo sistemos skirtos golfo laukams, dideliems parkams, atviriems plaukimo
baseinams, pramogų parkams ir kitoms viešosioms žaliosioms zonoms.
„Greenkeeper“ valdymo sistema valdo dekoderius (iškodavimo įrenginius) vienu dvigysliu kabeliu.
Dekoderiai, kompiuteriu nustatytu laiku, atidarinėja elektromagnetines sklendes.
Vienas vožtuvų valdymo įrenginys (VVĮ) skirtas vienai laistymo sistemai (plačiau žiūrėti
„Schematinė dekoderių valdymo sistemos struktūra“).

1.2 Laistymo valdymo sistema keliems skirtingiems objektams
Valdant atskiras laistymo sistemas vienu kompiuteriu, šių sistemų vožtuvų valdymo įrenginiai su
pagrindiniu kompiuteriu sujungiami modemais (plačiau žiūrėti „Greenkeeper palydovinė valdymo
sistema“).
Ši sistema ypač tinka organizacijoms, kurios kontroliuoja ir prižiūri keletą parkų iš centrinės
būstinės.

2. Schematinė dekoderių valdymo sistemos struktūra
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3. Programinė įranga

3.1 Lengvas laistymo programos valdymas



Save paaiškinanti programos konstrukcija, nereikalaujanti didelių kompiuterio žnių



Visi meniu ir funkcijos valdomos pele, klaviatūra beveik nenaudojama



Grafinis meniu rodo realaus ploto išdėstymą, kuris turi priartinimo funkciją



Visi įrengti vožtuvai atvaizduojami schemoje, kaip interaktyvios piktogramos



Geresnei apžvalgai išskleidžiami meniu



Pažangus žymeklis, kuris automatiškai peršoka į kitą lauką



Lengvesniam duomenų įvedimui įdiegta kopijavimo funkcija



Išvengia laistymo programų dubliavimosi



„Greenkeeper“ programa turi įvairių kalbų funkciją: Vokiečių, Anglų, Prancūzų, Danų,
Ispanų, Olandų ir Čekų kalbas.

3.2 Našumo funkcijos aktyviam programų sąrašui


14 dienų laistymo sąrašas su automatiniu kartojimu



Iki 4 skirtingų laistymo programų su 3 pradžios laikais per dieną



Iki 99 alternatyvių laistymo programų



3 skirtingi vartotojų lygiai apsaugoti slaptažodizais.
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3.3 Lankstus laistymo programų nustatymas


Kiekvieno dekoderio paleidimas tam tikru laiku arba nuo kritulių kiekio



Individualios laistymo programos be prižiūrėtojo įsikišimo



Kiekviena laistymo stotis aktyvuojama pelės paspaudimu lange ant vožtuvo simbolio



Naujai pasėtos žolės laistymas



Rankinis laistymo paleidimas nekeičiant pagrindinės programos nustatymų



Laistymas rankiniu, pusiau automatiniu ir automatiniu būdu



Visas laistymo procesas yra nepriklausomas nuo kompiuterio, todėl juo galima dirbti kitus
darbus

3.4 Hidraulinis sistemų optimizavimas


Sumažinant vamzdžių pasipriešinimų nuostoliams, juos reikėtų suskirstyti į hidraulines
grupes ir sektorius



Subalansuot sistemai reikia kuo didesnės galios siurblinės



Laistymo programų modeliavimas parodo:
o Laistymo sistemos veikimo laiką
o Seka vožtuvų atsidarymo ir užsidarymo laikus
o Siurblio efektyvumo normą



Siurblio valdymas dekoderiu su galimybe valdyti iki 5 siurblių



Naudojant slėgio arba srauto jutiklius, galima matyti realius jų dydžius.

3.5 Laistymo ataskaitos


Programa automatiškai registruoja su laistymu susijusius įvykius, t.y. pradžios, pabaigos
pertraukų laikus ir kitus gedimus



Visą laistymo sezoną, kiekvienam vožtuvui atskirai, kaupia informaciją apie laistymo
periodą ir jų trukmę.
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4. Techninė įranga
4.1 Kompiuterio specifikacijos



PK suderinamas su IBM



CPU min. 1GHz



RAM min. 512MB; 40GB laisvos disko vietos



Windows XP SP2



Microsoft Intenet Explorer 6 ir naujesnis



RS 232 (COM1) jungtis, kad būtų galima prijungti VVĮ



Min. 1 USB



Tinklo korta



„Hayes“ modemas arba su „Hays“ suderinamas modemas (analoginis duomenų signalas
min. 56KBit/s)



VGA spalvotas monitorius palaikantis 1024 x 768 rezoliuciją.
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4.2 Vožtuvų valdymo įrenginys (VVĮ)



Modeli „Housing in IP 55“



Dėžės matmenys 300x200x400 (IxPxA)



Maitinimo šaltinis ~230V 50Hz



2 rozetės kompiuteriui pajunkti



Apsauga nuo trumpo jungimosi dekoderių kabeliuose



Išėjimo įtampa 48V



Visi įėjimai/išėjimai apsaugoti 8KV saugikliai



Galimybė valdyti 250 dekoderių



Informacija rodoma LED lemputėmis:
o Maitinimas Įjungtas/Išjungtas
o Laistymas veikia/neveikia/laukia
o Informacija apie dekoderius



Gali aptarnauti iki 5 siurblių valdomų rele arba dekoderiu



Nepriklausomai laistymo programas aktyvuoja VVĮ



Galimybė prijungti papildomus daviklius:
o 4 skaitmeninius įvesties įrenginius, pvz. lietaus daviklis
o 4 analoginius įvesties įrenginius, pvz. vėjo ar spaudimo daviklius.

Išmatuoti duomenys atvaizduojami laistymo ataskaitose
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4.3 Dekoderis



Pasirinktinai programuojamas dekoderio adresas



Kiekvienam dekoderiui siunčiamas signalas yra individualiai apibrėžtas



Vienas dekoderis daugiausiai gali valdyt 2 elektromagnetinius vožtuvus



Apsauga nuo įtampos šuolių iki 2 KV



LED šviesos rodo dekoderio būseną:
o Dekoderis išjungtas
o Dekoderiui tiekiama energija
o Dekoderis priėmė valdymo signalą
o Dekoderis priėmė naują adresą



Automatinė trumpo jungimosi apsauga



Vandeniui atsparus korpusas

8

4.4 Nuotolinis valdymas mobiliuoju telefonu



„Greenkeeper“ sistemos valdymas komunikatoriumi



Komunikatorius turėtų būti suderinamas su „Microsoft Windows Mobile 2003“



Komunikatorius tai daugiafunkcinis įrenginys:
o Telefonas
o Duomenų persiuntimas
o Windows sistemos programos



Su komunikatoriumi galima aktyvuoti šias „Greenkeeper“ sistemos funkcijas:
o Pradėti bet kurią laistymo programą
o Įjungti/išjungti bet kurį vožtuvą apribotam laikui
o Kontroliuoti veikiančias laistymo programas
o Kurti/koreguoti laistymo sąrašus
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4.5 Siųstuvas



Siųstuvas jungiamas per lauko jungties prie dvigyslio dekoderio kabelio



Matmenys 90x30x140



Svoris 350g



Skystųjų kristalų ekranas



Tekstu atvaizduojamas vožtuvo pavadinimas



Po nustatymų siųstuvas gali būti išjungtas



Siųstuve pateikiama informacija:
o Laistymo būsena
o Kiekvieno dekoderio būsena (atidarytas/uždarytas)



Turi avarinio sustabdymo funkciją – išjungia visus aktyvius laistymus.
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4.6 Lauko jungtis



Lauko jungtis tvirtinama ant vožtuvo dėžės viršaus



Jungiklio stovas pagamintas iš nerūdijančio plieno



Srovės šaltinis siųstuve



Siųstuvas gali būti prijungtas tik su specialia kabelio jungtimi.

4.7 Programavimo įrenginys


Programavimo įrenginys jungiamas prie VVĮ



Informacija apie dekoderius LED diodais.
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5. „Greenkeeper“ palydovinė valdymo sistema
5.1 Apibūdinimas


Su „Greenkeeper“ satelitine valdymo sistema galima valdyti iki 10 VVĮ. VVĮ gali būti
išdėstyti bet kokiu atstumu



Kiekvienas VVĮ gali dirbti su 240 dekoderių



Į kiekvieną VVĮ galima įrašyti individualia laistymo programą



Galimybė gauti laistymo ataskaitas iš kiekvieno VVĮ.
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6. „Greenkeeper“ grįžtamasis ryšys
6.1 Aprašymas
Tai yra pirmoji „Perrot“ sukurta dekoderių valdymo sistema, kuri informuoja vartotoją apie visus
sistemoje iškilusius nesklandumus. Taip pat dekoderiai visuomet vykdo srauto daviklių apklausą,
kad laiku būtų pašalinta problema.
„Greenkeeper“ sistema lygina nominalias ir realias reikšmes, atsiradus klaidoms, pranešimai
parodomi programoje.

Pateikdamas informaciją apie vandens tekėjimą, dvikryptis dekoderis gali teikti ataskaitas centrinei
būstinei apie:


Vožtuvo ritės trumpą jungimąsi



Neprijungta ritė



Nėra atsakymo iš dekoderio



Per maža dekoderio maitinimo srovė
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Laistymo programos informacijos atvaizdavimas

Iš pavaizduoto pavyzdžio puikiai matosi visa informacija ir galima pastebėti, kad su 7 ir 10
dekoderiu nėra atgalinio ryšio.
6.2 Techninė įranga

Slėgio jutiklis konvertuoja informaciją ir perduoda dekoderiui, ar purkštuve pakankamas slėgis ar
ne.
Spaudimas purkštuve turėtų būti 2,5 Bar, tai yra minimalus reikalaujamas slėgis, kad purkštuvas
suktųsi.
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Slėgio jutikliai integruoti vožtuvuose arba purkštuvuose.

Dvikryptis dekoderis

Dvikryptis dekoderis komunikuoja su VVĮ į abi puses. Jis gali priimti informaciją ir įvykdyti jam
lieptas komandas. Kita vertus, jis siunčia realią informaciją apie stoties būklę vožtuvų valdymo
įrenginiui. Svarbiausia tai, kad standartiniai dekoderiai gali dirbti vienoje sistemoje su dvikrypčiais
dekoderiais.

16

Gamintojas:

Regnerbau Calw GmbH
Industriestrasse 19-29
D – 75382 Althengstett
Telefon 07051/162-0
Telefax 07051/162-133
E-mail Perrot@perrot.de
Internetas: http://www.perrot.de

Įgaliotas atstovas:

IĮ „Žaliasis kampas“
LT66245, Veisiejų g. 39,
DRUSKININKAI
tel./faks. (8*313) 58020
Mob. (8*699) 43681
E-mail: antanas.gedvilas@gmail.com
Internetas: http://www.aplinkotvarka.lt

17

