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Các ưu điểm của bộ điều khiển galcon 7103 

 Cài đặt dễ dàng, vận hành đơn giản 

 Sử dụng các loại van Solenoid có kích cỡ từ ¾ inch (21mm) đến 2 inch 
(49mm) 

 Thân thiện với người sử dụng 

 Có chế độ tưới theo đúng thời gian mong muốn (ngày/giờ/phút) (VD: Tưới 
vào thứ 2 4 6 hàng tuần vào lúc 9h30p) hay tưới theo vòng lặp ( VD: Tưới 3 
lần / giờ, 3 lần / ngày). 

 Thời gian tưới có thể điều chỉnh từ 1 phút đến 12h 

 Tưới thường xuyên từ 8 lần trong 1 ngày (mỗi 3 tiếng tưới 1 lần) đến 30 ngày 
1 lần (trong 1 chu kz). 

 Vận hành đơn giản với 6 nút bấm chương trình. 

 Có thể điều khiển bằng tay. 

 Chỉ dùng pin 9v alkaline. 
 

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ CÀI ĐẶT 
 

BỘ ĐIỀU KHIÊN̉ 7103 
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Ghi nhớ - chỉ sử dụng pin 9V 

 Có thể cài đặt chương trình tưới lên đến 4 lần 1 ngày 

 Cho phép lắp đặt ngoài trời, chịu được mọi thời tiết, hoạt động ở môi trường 
có nhiệt độ xung quanh tối đa là 50°C, RH( độ ẩm tương đối) tối đa là 100%. 

 Có thể điều khiển đến 3 van 

 Cho phép lắp đặt ngoài trời. 

 Tích hợp van thủy lực. 

 Các liên kết EZ không thấm nước làm cho việc mở rộng hệ thống đơn giản. 

 Không cần nối dây. 

 Lập trình độc lập cho từng van và các van hoạt động theo thứ tự (VD: Từ van 
1 đến van 2, cuối cùng là van 3) 

1- Thông tin chung: 
Tài liệu này bao gồm các thông tin quan trọng liên quan đến việc lắp đặt, sử 
dụng và bảo dưỡng đúng cách. Hãy đọc các hướng dẫn và các lưu { trong tài liệu 
này một cách cẩn thận, và giữ nó tham khảo lại trong tương lai. Sản phẩm nên 
để xa tầm tay trẻ em để tránh bị hư hỏng. 
Trước khi sử dụng, kiểm tra xem các thiết bị có bị hư hỏng không. Nếu bạn tìm 
thấy lỗi, vui lòng liên hệ với dịch vụ chăm sóc khách hàng. 
Pin đã qua sử dụng không nên vứt bỏ trong các thùng rác thông thường, vì 
chúng chứa các chất hóa học độc hại. Chúng nên được để trong các thùng xử lý 
đặc biệt để tránh nguy hại. 
Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm cho bất kz hư hỏng gây ra khi bộ điều 
khiển bi ̣nước xâm nhập do  sử dụng không đúng cách hoặc sử dụng không đúng 
theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất đã  chỉ dẫn trong tài liệu. 
2- Cấu tạo bộ điều khiển: 

1- Nắp 
2- Màn hình hiển thị 
3- Nút lập trình và hoạt động 
4- Chân đế 
5- Điều khiển bằng tay 
6- Vòi thủy lực 
7- Mũi tên chỉ hướng dòng nước 
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3- Chuẩn bị các hệ thống: 
3.1- Cài đặt bộ điều khiển lên hệ thống tưới: 
Cài đặt bộ điều khiển(4) lên hệ thống tưới, với một bộ lọc (2) (thiết bi ̣cần phải 
mua thêm) đặt giữa bộ điều khiển và vòi nước chính (1). Gắn van nước lên 
đường nước vào của bộ điều khiển (3) với bộ lọc. Kết nối nguồn nước vào với hệ 
thống, đánh dấu bằng một mũi tên (5), nhớ sử dụng các liên kết thích hợp. 

Có thể kết nối ba vòi với bộ điều khiển GALCON 7103 
(Sơ đồ 3 đưa ra một mẫu với một kết nối đến 3 van) 
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3.2- Kết nối van với bộ điều khiển: 
Để các van thủy lực làm việc tốt, các dây cáp kéo từ mỗi van (cáp van) phải được 
kết nối với cáp của bộ điều khiển (cáp điều khiển). Cách kết nối các dây cáp: 
1. Tháo các nắp đậy màu đen trên cáp điều khiển. 
2. Kết nối cáp điều khiển, cáp van với nhau ( chú {: trước khi kết nối đảm bảo 2 
mũi tên trên 2 sợi cáp ngược chiều nhau). Cần chắc rằng vòng đệm cao su màu 
đỏ (9) phải còn trên các đầu nối của cáp van.  
 

 
 
 
3. Vặn nắp che trên cáp van vào các rãnh trên cáp điểu khiển để giữ chặt kết nối. 
 

 

Các đoạn cáp điều khiển còn lại khi không sử dụng phải đảm bảo còn nắp chụp. 
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3.3- Lắp pin: 
- Ngắt kết nối bộ điều khiển từ chân đế bằng cách kéo và giật mạnh từ dưới 

lên trên. 

- Giữ bộ đều khiển lật úp lại và kéo mạnh ra ngoài phần gờ nhô của ngăn để 
pin (có ghi chữ “OPEN”) 

- Gắn một pin 9V (không có sẵn trong bộ điều khiển ) vào đầu nối pin, đặt đuôi 
pin xuống phiá bên dưới (2)  và chỉ cần ấn vào đầu pin phía trên (3). Chú ý 
gắn đúng cực của pin với các cực trong ngăn chứa pin. Khi thay pin, chắc 
chắn rằng ngăn chứa pin phải khô ráo. 
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- Đặt nắp pin lại sao cho nó tạo thành hình tam giác ở phía dưới của bộ điều 

khiển. 

 
3.4- Thay pin: 
Khi lấy pin ra, nên kéo phần đuôi pin phiá dưới  (2) lên, sau đó lâý pin ra . Bạn có 
thể sử dụng một tua-vít đầu dẹt nhỏ để làm dễ dàng hơn. 
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4- Lập trình bộ điều khiển: 

Có hai cách để lập trình GALCON 7103: 

 Các van hoạt động độc lập với nhau. 
 Các van hoạt động luân phiên nhau. VD: Van 1 hoàn thành chu trình tưới mới 

tới 2 van hoạt động và cuối cùng là van 3. 
4.1- Các nút lập trình: 

Nút chuyển đổi - chuyển đổi giữa các chương trình khác nhau ( ví dụ như 
chọn thời gian tưới, chọn ngày tưới,…). 

Nút chọn - lựa chọn các tham số có thể thay đổi (như giờ, phút…).Chỉ 
chỉnh được tham số khi vị trí cần thay đổi nhấp nháy. 

Nút chức năng, để bắt đầu lưu trữ tưới trên bộ nhớ và dùng để sử 
dụng luân chuyển giữa 3 van 1,2 và 3. 

Nút cộng - tăng giá trị của các tham số được chọn (ví dụ như thêm giờ...) 

Nút giảm - giảm giá trị của tham số được chọn( ví dụ như giảm giờ) 

Nút tạm ngừng. 

4.2- Màn hình chính: 

Nếu không có nút nào được ấn trong vòng hai phút, bộ điều khiển sẽ tự động 
thay đổi màn hình chính, trong đó sẽ hiển thị thời gian hiện tại, với biểu tượng

 và biểu tượng  dưới ngày hiện tại. 
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 Ví dụ: Màn hình chính 

4.3- Điều chỉnh ngày hiện tại: 
 Để bộ điều khiển tưới vận hành đúng thời gian mong muốn theo thời gian 

hiện tại ta cần phải cài đặt ngày giờ cho nó. 
 Bộ điều khiển có thể hoạt động theo lịch trình 24h, hay lịch trình 12h (lưu { 

các chỉ số AM/PM để biết theo lịch trình nào).  
 Để dễ cho lập trình và dễ truy nhập, ngắt kết nối của bộ điều khiển từ chân 

đế bằng cách kéo mạnh lên từ phần trên của tay cầm cơ học. 

1. Trên màn hình chính, nhấn vào nút , kí hiệu số  giờ sẽ nhấp nháy. Đặt lại 

giờ hiện tại bằng cách sử dụng nút hay . 

2. Ấn nút  một lần nữa, kí hiệu số  phút sẽ nhấp nháy. Đặt thời gian chính 

xác theo phút bằng cách sử dụng các nút hay . 

3. Ấn nút  một lần nữa. Biểu tượng  dưới chữ “M” (Thứ hai) sẽ nhấp 
nháy, di chuyển mũi tên nhấp nháy để đặt theo ngày hiện tại trong tuần bằng 

cách nhấn nút hay . 
4. Để kết thúc cài đặt ngày/giờ/phút và thoát ra, ấn nút  cho đến khi màn hình 
chính hiện lên. 

 Để chuyển đổi giữa hai cách tính giờ, ấn nút   và    cùng lúc.  

VD: Trên màn hình hiện 3:00 có kí hiệu PM kế bên tức 15h . Để chuyển sang hiển 
thị 15:00 giờ ta bấm cùng lúc 2 nút  và   để làm mất kí hiệu PM sau đó ta vào 
chỉnh theo thời gian hiện tại). 
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4.4- Cài đặt cho các van hoạt động độc lập: 
4.4.1- Thiết lập thời gian tưới cho từng van: 

1. Ấn nút đến khi biểu tượng  xuất hiện trên màn hình bên cạnh “ 
Duration”. 

2. Nhấn vào nút  để di chuyển qua lại  giữa các van cho đến khi biểu 

tượng  xuất hiện trên van bạn muốn cài đặt thời gian tưới. 

3. Khi biểu tượng  xuất hiện trên van tưới, hãy nhấn nút , số giờ trên 

màn hình sẽ nhấp nhaý, sử dụng nút  hay  để thiết lập tưới trong mâý 

giờ. Nhấn tiếp nút  và số phút sẽ nhấp nháy, sử dụng các nút hay  
để thiết lập thời gian tưới mong muốn. 

 Khi trên màn hình hiển thị 0:00 cho van nào thì van đó sẽ không mở nước. 

Ví dụ: chọn vòi số hai cho 12 phút tưới 

 
4.4.2- Cài đặt ngày tưới cho mỗi van 

1. Nhấn nút đến khi xuất hiện biểu tượng xuất hiện trên màn hình 
hiển thị bên cạnh “Days”. 

2. Chọn van mà bạn mong muốn cài đặt ngày tưới. Ấn nút để chuyển  
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đổi giữa các van. Biểu tượng sẽ xuất hiện trên van được chọn. 

3. Ấn nút . Sẽ xuất hiện biểu tượng  nhấp nháy dưới một trong những 

ngày trong tuần. Nhấn nút  một lần nữa để chuyển đổi giữa các ngày. Để 

thiết lập ngày tưới, đặt mũi tên dưới ngày bạn mong muốn và ấn nút . Biểu 

tượng  sẽ hiển thị dưới ngày được chọn và biểu tượng  sẽ nhấp nháy vào 
ngày hôm sau. Lặp lại các thao tác trong đoạn này để thiết lập ngày tưới bổ 
sung. Để hủy bỏ ngày tưới, đặt mũi tên dưới ngày tưới mong muốn hủy bỏ và ấn 

nút . Mũi tên dưới ngày đó sẽ biến mất, và mũi tên sẽ xuất hiện và nhấp 
nháy vào ngày tiếp theo. 

Ví dụ: chọn ngày tưới - tưới vào thứ hai và thứ năm cho van 2. 

4.4.3- Thiết lập thời gian để bắt đầu tưới: 

Cài đặt một ngày tưới 4 lần như sau (START I-IV). Thời gian tưới được cài đặt cho 
tất cả các lần tưới và sẽ tiếp tục dựa vào các thông số được cài đặt có trên bộ 
điều khiển. 

1. Ấn nút cho đến khi nhận được hiển thị START I (lần tưới đầu tiên ) nhấn 

nút  để cài đặt thời gian tưới. 
 

2. Chọn van mà bạn mong muốn thiết lập lần tưới đầu tiên. Ấn để 

chuyển đổi giữa các van. Biểu tượng  sẽ xuất hiện trên van được chọn. 
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3. Trong khi biểu tượng  xuất hiện bên cạnh van mong muốn. Nhấn  số 

giờ sẽ nhấp nháy. Cài đặt giờ mong muốn bằng cách sử dụng nút  hay . 

Nhấn  một lần nữa, số phút sẽ nhấp nháy. Thiết lập số phút mong muốn 

bằng cách sử dụng nút hay  (ghi nhớ các kí hiệu AM hay PM) 

4. Để thiết lập thêm số lần mở, ấn để chuyển đổi giữa các lần khởi đầu 
khác nhau. START I/START II/START III/START IV sẽ xuất hiện kế bên từ “START”. 
Lặp lại bước 2 và bước 3 theo sự lựa chọn của bạn. 

5. Để kết thúc và thoát ra, ấn cho đến khi màn hình chính lại xuất hiện. 

 Để hủy bỏ một trong các lần bắt đầu - ấn để di chuyển đổi giữa các lần 
khởi đầu khác nhau. START I/START II/START III/START IV sẽ xuất hiện trên 

màn hình theo sự chọn lựa của bạn. Nhấn . Thời gian hiển thị sẽ nhấp 

nháy. Sử dụng nút hay  để thay đổi thời gian mở đến lúc OFF (tắt) 
(OFF sẽ xuất hiện sau khi ta nhấn tới  23, và sau đó sẽ về 0. Tương tự với 
khung giờ 12 tiếng, trên màn hình hiển thị AM/PM, OFF sẽ xuất hiện sau 11, 
và sau đó về 0) 

Ví dụ: Cài đặt thời gian tưới lần thứ hai đến 8 giờ 30 phút sáng cho vòi 2. 
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4.5- Tính năng vận hành luân phiên: 

Bộ điều khiển cho phép cài đặt luân phiên van  nước 2 và van nước 3, van nước 
còn lại sẽ mở khi van kia hoàn thành chu trình tưới. 

Nhấn vào  cho đến khi trên màn hình bên cạnh xuất hiện “Days” 

2. Nhấn  để di chuyển giữa các van. Chọn van bạn muốn chỉ định 

mở luân phiên cho đến khi xuất hiện biểu tượng  trên van được chọn. 

3. Khi biểu tượng  xuất hiện trên van mong muốn, nhấn nút  cho đến 
khi “SerL” xuất hiện trên màn hình. 
4. Nếu bạn muốn xác định thêm van luân phiên, lập lại bước 2 và bước 3. 

5. Kết thúc và thoát ra, sau đó nhấn biểu tượng  đến khi trở lại màn hình 
chính. 

4.6- Cài đặt điều khiển đóng van nước: 

Bộ điều khiển cho phép đóng van bằng cách sử dụng như một máy tính. 

Nhấn vào  cho đến khi biểu tượng  xuất hiện trên màn hình kế bên  
“Days”. 

Nhấn  để di chuyển giữa các van. Chọn van bạn muốn chỉ định mở 

luân phiên cho đến khi xuất hiện biểu tượng  trên van được chọn. 

Khi biểu tượng  xuất hiện trên van mong muốn, nhấn nút  cho đến 
khi chữ “OFF” xuất hiện trên màn hình. 
Nếu bạn muốn xác định van đóng tiếp theo, lập lại bước 2 và bước 3 

Để kết thúc và thoát ra nhấn biểu tượng  đến khi trở lại màn hình chính. 
Để vận hành van như trước, cần thiết lập lại ngày tưới nước như mô tả trên. 
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Chú ý: 
Nếu van 1 đóng, van 2 Serl thì van còn lại sẽ không tự động mở. 
Nếu van 2 đóng, van 3 SerL, van còn lại sẽ không tự động mở. 
Nếu van 1 đóng, van 2 và 3  SerlL thì không van nào tự động mở. 

4.7- Vận hành thủ công 

Trong chế độ này, bộ điều khiển có thể hoạt động ngay lập tức tại thời điểm xác 
định của chương trình. Các van sẽ tự động đóng lại sau khi hết thời gian tưới. 
Chú khi rằng chương trình cài đặt  ban đầu sẽ tiếp tục hoạt động theo thời gian 
thực, các chu kz tiếp theo sẽ bắt đầu như đã cài đặt . Chỉ trong màn hình chính 
mới điều khiển các van tưới bằng tay được. 

Van nước có thể được điều khiển bằng tay theo 2 cách:  

 Đối với điều khiển 1 van – nhấn  và giữ cho đến khi xuất hiện biểu 

tượng trên van 1, nhấn   và giữ để di chuyển đến giữa các van. 

Khi biểu tượng ở trên van nước mong muốn , nhả nút ra. Van nước sẽ 

mở và sẽ xuất hiện biểu tượng  trên van mở. Để đóng van nước 

bằng tay nhấn lại nút  . 
Ví dụ. Vòi 2 tưới trong 15 phút. 
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 Vận hành bằng tay 3 van luân phiên bằng cách nhấn và giữ . Đến 

khi biểu tượng  xuất hiện trên van 1 và di chuyển qua lại giữa các van cho 

đến khi xuất hiện 3 biểu tượng  trên 3 van. Nhả nút và các van nước sẽ 

hoạt động luân phiên nhau. Biểu tượng  xuất hiện trên màn hình 

và biểu tượng  xuất hiện trên van nước, sau đó di chuyển qua lại giữa các 
van để mở hay đóng các van nước. Để đóng 1 van nước bất kì nhấn vào biểu 

tượng  và van đó sẽ đóng, van kế tiếp sẽ mở nếu nó sẵn sàng. Để 

đóng 3 van cùng 1 lúc nhấn tiếp vào nút .  

4.8- Màn hình hiển thị  thời gian còn lại cho đến khi khóa van: 

 Khi mở van bằng điều khiển thì biểu tượng van và thời gian tưới sẽ hiển thị 
trên màn hình. Thời gian tưới đếm ngược  về  00:00 van sẽ tắt ngay. Màn 
hình hiển thị trở về menu chính. 

 Nếu có 2 hay 3 van mở cùng lúc,thì thời gian còn lại sẽ thể hiện trong  
khoảng 3 giây -  3 giây cho van 1, 3 giây cho van 2, 3 giây cho van 3 và cứ thế 
lập lại. Biểu tượng nhỏ giọt sẽ xuất hiện trên van nước trong khi thời gian 
đếm ngược thể hiện trên màn hình. 

4.9- Chế độ tưới vào những ngày mưa: 
Hệ thống sẽ dừng toàn bộ chương trình tưới nếu như mưa. Cài đặt thời gian 
tưới trước đó vẫn lưu trong bộ nhớ nhưng không thực hiện. 

 Để dừng, nhấn và giữ  nút “RAIN OFF” cho đến khi xuất hiện biểu tượng 

sau đó nhả nút ra. 
 Để hủy thiết lập không tưới khi mưa. Nhấn tiếp nút “RAIN OFF” cho đến khi 

biểu tương  biến mất khỏi màn hình rồi nhả ra. 
 

 Trong thiết lập không tưới khi mưa, nút  sẽ không hoạt động và  
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không thể thực hiện vận hành bằng tay. 

Ví dụ. Điều khiển vào những ngày không mưa. 

 
 
4.10- Vận hành khóa cơ: 
Có thể đóng hay mở vAN tưới không cần quan tâm đến hoạt động điều khiển. 
Đó là điều hữu ích nếu 1 ai đó muốn tưới ngay hay với một người không có thời 
gian hay kiến thức cần thiết để điều khiển chương trình hay do không có pin. 
Vận hành tay bằng cách xoay cần màu xám nằm dưới phần trung tâm. 
Để mở nước: xoay cần gạt ngược chiều kim đồng hồ 
Để đóng: xoay cần gạt cùng chiều kim đồng hộ cho đến khi đụng gờ màu đen 
trên thân van. 

 Chú ý: Trong khi sử dụng bộ điều khiển tưới không thể dùng cần gạt  đóng 
van nước. 

 Ghi nhớ! Để tưới bằng bộ điều khiển thì van nước phải đặt trong chế độ tự 
động. 
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5- Bảo trì: 
- Tháo pin ra khi không sử dụng bộ điều khiển trong 1 thời gian dài. 
- Cần gắn bộ lọc trước bộ điều khiển và làm sạch nó vài tháng một lần . Bộ lọc 

không sạch sẽ gây vấn đề cho hệ thống. 
- Thay pin 1 lần 1 năm (pin 9V). 
- Áp lực nước cao nhất là 8 bar. 

5.1- Cảnh báo khi pin yếu: 

Khi gần hết pin sẽ xuất hiện biểu tượng nhấp nháy trên màn hình. Ta 
vẫn có thể dùng trong 1 thời gian ngắn nhưng nên thay pin càng sớm càng tốt. 
Nếu không thay thế pin sớm, thì bộ điều khiển chỉ mở van trong 7 lần, sau đó 
mọi thứ sẽ biến mât́  khỏi màn hình và chỉ xuất hiện biểu tượng pin và từ OFF. 
Nên thay pin trong 1 phút để không làm mất chương trình đã cài đặt. 
Dấu hiệu của pin yếu. 

 

5.2- Thông số kỹ thuật: 
Bộ điều khiển 
Thân bộ điều khiển: AES Seal EPDM 
Vỏ ngoài: ABS(theo tiêu chuẩn CE) 
Màn hình LCD: lens Acryl. 
Pin: 9V 
Cuộn dây từ 
Lớp đệm: NBR 
Các bộ phận ướt:  sử dụng thép không gỉ 400 và nylon 
Lưu lượng dòng chảy: KV=1.3l/phút tại ΔP ở 1 bar 
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Van 
Đường kính: “ ¾''-2''. 
Dãy áp lực: 0.5-10 bar. 
Đường ren: NPT or BSP 
Thân van: tăng cường nylon 
Tiêu chuẩn: ISO PN 10 ANSI Class125. 
 
Chúc bạn thành công. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 


