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1. ALGEMEEN
De centrale Rain Star 260 kan uitgerust worden met een toegevoegde kaart met GSM-module, zodat informatie kan
uitgewisseld worden en bedieningen kunnen gegeven worden tijdens het werk, door middel van SMS of eenvoudigweg
met BELSIGNALEN van de telefoon.
De centrale heeft een sim nodig, afgegeven door een mobiele telefoonmaatschappij, met een goed bereik voor de
plaatsen waar gewerkt zal worden.

Met RAIN STAR 260 met GSM kunnen de volgende functies uitgevoerd worden:
1. SMS versturen tot 10 programmeerbare telefoonnummers, bij het voordoen van bepaalde handelingen die

geprogrammeerd kunnen worden voor elk nummer.
2. het bedienen van de START en de STOP van de irrigatie, door middel van SMS en vocal calls met het aantal

belsignalen.
3. SMS versturen ter bevestiging van de ontvangst van de bedieningen.
4. SMS versturen met weergave op het display van RAIN STAR 260.
5. SMS versturen met alle parameters van de irrigatie, de programmering en verschillende andere gegevens.
6. het wijzigen van de geprogrammeerde parameters, ook tijdens de irrigatie, met SMS.

De resterende uren van de irrigatie, het aantal meter op te rollen buis, de beginpauze, de recuperatiesnelheid, de
eindpauze.

7. de verstuurde SMS kunnen een programmeerbare titel hebben, om snel de sproeier te kunnen herkennen.
8. de toegang tot de bedieningen via GSM kan vrijgelaten worden of beperkt worden voor enkel de nummers die

aanwezig zijn in de rubriek, of de toegang verkrijgen met een programmeerbare code (wachtwoord).
9. de programmeringen en de wijzigingen kunnen allemaal eenvoudig uitgevoerd worden via SMS.

Wanneer het signaal matig is, kan de werking verbeterd worden door een versterkte antenne of een directionele antenne
te installeren.
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2. VEILIGHEID
Met RAIN STAR 260 GSM kunnen sommige bedieningen vanop afstand uitgevoerd worden. Controleer of de
bedieningen geen schade aan voorwerpen of letsels aan personen kunnen veroorzaken.

VEILIGHEID tijdens het uitvoeren van de bedieningen.
Wanneer op het cijfer 21 van de rubriek het wachtwoord niet werd ingevoerd, kunnen de bedieningen uitgevoerd worden
door op te bellen of door een sms te versturen vanaf eender welke telefoon.
Wanneer op het cijfer 21 van de rubriek het wachtwoord werd ingevoerd, kunnen de bedieningen enkel rechtstreeks
uitgevoerd worden door de aanwezige nummers in de rubriek, of door de nummers die niet aanwezig zijn in de rubriek,
door middel van SMS met de 4 cijfers van het WACHTWOORD aangeduid vóór de bediening.
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3. HANDELINGEN EN BEDIENINGEN
Centrale Rain Star 260 GSM.

3.1 Programmeerbare HANDELINGEN door het versturen van SMS
In RAIN STAR 260 GSM kunnen tot 10 telefoonnummers geprogrammeerd worden om automatisch SMS te versturen.
Elke handeling hoort bij een HOOFDLETTER, een groep handelingen hoort bij een CIJFER.

HANDELINGEN
Let. Handeling Actief Nota’s
B EINDE IRRIGATIE JA De geprogrammeerde cyclus werd voltooid
C FOUT BIJ HET EINDE Nee De eindsensor is opgewekt bij de START
D ALARM m/h=0 JA Alarm sproeier geblokkeerd
E DRUK =0 JA Geen druk
H SNELHEID ONVOLDOENDE Nee Begin van de procedure voor het verhogen van de snelheid
I EINDE OPROLLEN JA De sensor van het einde van het oprollen is opgewekt, of het

gepogrammeerd oprollen werd beëindigd
J START of  HERSTART JA De irrigatie is begonnen of werd hervat na een stopzetting
K FOUT  START Nee
L STOP JA De irrigatie werd gestopt
M FOUT  STOP Nee
N FOUT BATTERIJ Nee De stroomtoevoerspanning bedraagt minder dan 11 Volt (waarschuwt

één keer per cyclus)
O STOPZETTING DOOR WIND Nee De windsnelheid heeft de aanvaarde parameters overschreden.
T VERVROEGDE

UITSCHAKELING
Nee De RAIN STAR wordt uitgeschakeld tijdens de irrigatie.
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GROEPEN VAN HANDELINGEN
Nr. Type van handeling Lijst

handelingen
Actief Nota’s

9 Alle BCDEIJKLM JA ALLE HANDELINGEN ACTIEF
1 Einde, Onderbreking BCLM JA EINDE IRRIGATIE

STOP
2 Stopzetting DE JA ALARM m/h=0

DRUK =0
8 Fouten CKM ? nee FOUT  EINDE

FOUT  START
FOUT  STOP
FOUT BATTERIJ

0 Geen handeling JA

3.2 Lijst van de BEDIENINGEN die uitgevoerd kunnen worden door het
ontvangen van een BELSIGNAAL of een SMS

De RAIN STAR 260 GSM aanvaardt en voert bedienigen uit die worden ontvangen via BELSIGNALEN (RING) of
SMS.

3.2.1 BEDIENINGEN

BEDIENINGEN met SMS (Hoofdletters of kleine letters) of met BELSIGNAAL (RING)
Bediening SMS aant. ring

(belsignaal)
Actief Nota’s

LCD L  of  LCD 1 (één ring) JA Stuurt SMS weer met weergave op het display
STAAT S  of  STAAT 2 (twee ringen) JA Stuurt SMS weer met de huidige STAAT
STOP STOP 4 (vier ringen) JA Stopt de irrigatie
START START 7 (zeven ringen) JA Voert de start of de herstart van de irrigatie uit

3.2.2 WIJZIGING VAN DE PARAMETERS VAN DE irrigatie

WIJZIGING van de parameter met SMS (Hoofdletters of kleine letters)
Parameter SMS Bediening Actief Nota’s
Afgerold aantal
meter

M xxx M-spatie-cijfers JA Wijzigt het afgerold aantal meter buis.

Uren irrigatietijd H.xx:xx H-spatie-cijfers uren-
twee punten-cijfers
minuten

JA Wijzigt de resterende uren en minuten van de
irrigatie.
Herberekent de snelheid.

Beginpauze I XX I-spatie-cijfers JA Wijzigt de minuten van de beginpauze.
Oprolsnelheid V XX V-spatie-cijfers JA Wijzigt de oprolsnelheid in meter/uur.

Herberekent de irrigatietijd.
Eindpauze F XX F-spatie-cijfers JA Wijzigt de minuten van de eindpauze.

Verstuur een SMS om 1 enkele parameter van de irrigatie te wijzigen
Stuurt een SMS weer met de STAAT van de gewijzigde parameters.
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3.2.3 BEDIENINGEN MET WACHTWOORD (pos. 21 van de
rubriek)

Wanneer het WACHTWOORD in positie 21 in de rubriek werd ingevoerd, kunnen de bedieningen enkel rechtstreeks
uitgevoerd worden door de aanwezige nummers in de rubriek, of door de niet aanwezige nummers in de rubriek door
middel van een sms met de 4 cijfers van het WACHTWOORD vóór de bediening.
Voorbeeld van een te versturen SMS vanaf een telefoonnummer dat zich niet in de rubriek bevindt
Ww(4 cijfers)<bediening>
(wachtwoord van 4 cijfers)-bediening.

Voorbeeld om de snelheid te wijzigen naar 35 m/h.
Wachtwoord van 4 cijfers bediening Nota’s

1234 V 35 Tekst SMS:  1234V 35
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4 PROGRAMMERING
De telefoonnummers naar waar de SMS moeten verstuurd worden, de posities, de naam van de sproeier en de eventuele
code (wachtwoord) moeten opgeslagen worden in de SIM.
De gegevens in de sim kunnen ingevoerd of gewijzigd worden door de sim te programmeren in een mobiele telefoon of
door rechtstreeks een SMS te versturen, nadat de sim werd ingevoerd en de RAIN STAR 260 GSM werd aangeschakeld.

Gebruik een SIM met voldoende krediet, en elimineer de PIN en eventuele andere beschermingen die de start kunnen
blokkeren. Schakel het antwoordapparaat uit indien aanwezig.
Controleer of het bereik goed is in de werkzone.
De SMS kunnen vertraging oplopen bij het ontvangen, maar dit duurt gewoonlijk niet lang. In geval van twijfels is het
goed om mogelijke vertragingen te controleren samen met de telefoonmaatschappij, voordat de installatie wordt
uitgevoerd.

4.1 Programmering sim
Wis de nummers die eventueel werden opgeslagen in de SIM.
Programmeer de SIM door ze in een mobiele telefoon te plaatsen of met een sms
Gebruik de posities van 1 tot 10 van de sim om de telefoonnummers op te slagen waar de SMS van de handelingen naar
moeten verstuurd worden.
Gebruik positie 20 om de NAAM van de installatie op te slagen die zal verstuurd worden in het begin van de sms.
Gebruik positie 21 om de 4 CIJFERS van het WACHTWOORD op te slagen.

4.1.1 Programmering sim met mobiele telefoon
Programmering SIM door ze in te voeren in een mobiele telefoon.

HANDELINGEN
In de SIM moeten 1 of meerdere telefoonnummers ingevoerd worden in de posities van 1 tot 10, naar waar de SMS
moeten verstuurd worden.
Positie Telefoonnr. Hande-

lingen
Naam (facultatief) Nota’s

1 334567890 BDE ANTONIO verstuurt sms voor handelingen B,D,E
2 335678901 9 LUIGI verstuurt sms voor alle actieve handelingen
3 336789012 0 MARCO verstuurt geen sms, maar de rechtstreekse

bedieningen zijn mogelijk
enz.
10 Sp

at
ie

Bij het begin van de naam moeten de handelingen (met hoofdletters) en/of de groepen van handelingen (cijfers)
waarvoor de sms moeten verstuurd worden opgenoemd worden, en voer daarna een spatie in en de naam van de gebelde
persoon indien gewenst.

NAAM VAN DE SPROEIER (facultatief)
In de SIM kan in positie 20 een telefoonnummer van diegene die met een sms moet gewaarschuwd worden ingevoerd
worden, en de naam om de sproeier te herkennen. Deze naam zal in het begin van een SMS verstuurd worden zodat de
afkomst van de verbinding makkelijker kan herkend worden.
Positie Telefoonnr. Naam (van de SPROEIER) Nota’s
20 1234567 SPROEIER 1
Het telefoonnummer kan een werkelijk cijfer zijn en hiermee kunnen rechtstreeks de bedieningen bereikt worden, of een
reeks van cijfers zoals bijvoorbeeld 1234567. De naam kan letters en cijfers bevatten.

WACHTWOORD van 4 cijfers (facultatief)
Wanneer het WACHTWOORD in positie 21 in de rubriek werd ingevoerd, kunnen de bedieningen enkel rechtstreeks
uitgevoerd worden door de aanwezige nummers in de rubriek, of door de niet aanwezige nummers in de rubriek door
middel van een sms met de 4 cijfers van het WACHTWOORD vóór de bediening.
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Wanneer het WACHTWOORD niet in positie 21 in de rubriek werd ingevoerd, kunnen de
bedieningen uitgevoerd worden door op te bellen of door een sms te versturen vanaf eender welke telefoon.
Positie Telefoonnr. Naam (wachtwoord van 4 cijfers) Nota’s
21 1234567 1234
Het telefoonnummer kan een werkelijk cijfer zijn en hiermee kunnen rechtstreeks de bedieningen bereikt worden, of een
reeks van cijfers zoals bijvoorbeeld 1234567. De naam mag enkel de 4 cijfers bevatten.

4.1.2 Programmering sim met sms
Programmering van de SIM door een sms te versturen nadat ze in de RAIN STAR werd ingevoerd. Na de aanschakeling
van de apparatuur moet ongeveer 1 minuut op de verbinding gewacht worden.
De sms voert de positie in wanneer deze leeg is, of wijzigt de positie wanneer ze reeds bestaat.
Verstuur de sms op deze manier, één voor elke positie.

HANDELINGEN
In de SIM moeten 1 of meer telefoonnummers ingevoerd worden in de posities van 1 tot 10, waar de SMS naar verstuurd
moet worden SMS.
T idx,<TelNum>,<Handelingen>  <Naam>
T- spatie- cijfers van de positie-komma-telefoonnummer-komma-afzonderlijke handelingen of groepen-spatie-naam

Vast Pos. Telefoonnr. Handel
ingen

Naam (facultatief) Nota’s

T 1 334567890 BDE ANTONIO verstuurt sms voor handelingen B,D,E
T 2 335678901 9 LUIGI verstuurt sms voor alle actieve handelingen
T 3 336789012 0 MARCO Verstuurt geen sms, maar de rechtstreekse

bedieningen zijn mogelijk
ecc.

T

Sp
at

ie

10

K
om

m
a

K
om

m
a

Sp
at

ie

Bij het begin van de naam moeten de handelingen (met hoofdletters) en/of de groepen van handelingen (cijfers)
waarvoor de sms moeten verstuurd worden opgenoemd worden, en voer daarna een spatie in en de naam van de gebelde
persoon indien gewenst.

NAAM VAN DE SPROEIER (facultatief)
In de SIM kan in positie 20 een telefoonnummer van diegene die met een sms moet gewaarschuwd worden ingevoerd
worden, en de naam om de sproeier te herkennen. Deze naam zal in het begin van een SMS verstuurd worden zodat de
afkomst van de verbinding makkelijker kan herkend worden.
T 20,<TelNum>,< Naam installatie>
T- spatie-20-komma-telefoonnummer - komma - naam van de installatie

Positie Telefoonnr. Naam (van de SPROEIER) Nota’s
20 1234567 SPROEIER 1
Het telefoonnummer kan een werkelijk cijfer zijn en hiermee kunnen rechtstreeks de bedieningen bereikt worden, of een
reeks van cijfers zoals bijvoorbeeld 1234567. De naam kan letters en cijfers bevatten.

WACHTWOORD van 4 cijfers (facultatief)
Wanneer het WACHTWOORD in positie 21 in de rubriek werd ingevoerd, kunnen de bedieningen enkel rechtstreeks
uitgevoerd worden door de aanwezige nummers in de rubriek, of door de niet aanwezige nummers in de rubriek door
middel van een sms met de 4 cijfers van het WACHTWOORD vóór de bediening.
Wanneer het WACHTWOORD niet in positie 21 in de rubriek werd ingevoerd, kunnen de bedieningen uitgevoerd
worden door op te bellen of door een sms te versturen vanaf eender welke telefoon.

T 21,<TelNum>,< Wachtwoord>
T- spatie- 21- komma- telefoonnummer - komma- 4 cijfers van het wachtwoord
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Voert het wachtwoord in of wijzigt het. Het telefoonnummer heeft rechtstreekse toegang
tot de bedieningen.

Positie Telefoonnr. Naam (wachtwoord van 4 cijfers) Nota’s
21 1234567 1234
Het telefoonnummer kan een werkelijk cijfer zijn en hiermee kunnen rechtstreeks de bedieningen bereikt worden, of een
reeks van cijfers zoals bijvoorbeeld 1234567. De naam mag enkel de 4 cijfers bevatten.
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5 ANDERE FUNCTIES

5.1 Weergave van de intensiteit van het gsm-signaal
Het is mogelijk om op het display van de Rain Star de intensiteit van het GSM-signaal (bereik) weer te geven.
Door gelijktijdig op "M" en "h" te drukken, wordt MANUEEL bereikt. Druk daarna op "h" om [MENU GSM] te bereiken.
Wacht enkele ogenblikken en het display zal de opschrift [ BEREIK nn ] weergeven; nn is een getal dat wijzigt van 0 tot
31.
Deze waarden kunnen onderverdeeld worden in 4 zones:
Ø optimaal signaal van 15 tot 31
Ø goed signaal van 10 tot 14
Ø voldoende signaal van 6 tot 9
Ø zwak signaal van 1 tot 5
Wanneer 0 verschijnt, is er bijna geen signaal aanwezig.
Wanneer de opschrift [BEREIK ??] verschijnt, werd nog geen signaal ontvangen.
De intensiteit van het signaal dat ontvangen wordt, wordt elke minuut bijgewerkt.
Druk op START om terug te keren naar de standaard weergave.
Wanneer het display steeds [ MENU GSM ] weergeeft en niet [BEREIK nn ]aanduidt, moet de RAIN STAR uitgeschakeld
en weer aangeschakeld worden om de GSM weer te starten.

Om een sms met de intensiteit van het gsm-signaal te ontvangen, moet een sms met
G    of     GSM  (kleine of hoofdletters) verstuurd worden.

5.2 Weergave van de nummers en de handelingen in de
RUBRIEK.
Om een sms met de nummers in de rubriek te ontvangen, die opgeslagen zijn in de sim, moet een sms verstuurd worden
voor elke gevraagde positie.

R ( idx)
R-spatie-positie
Het telefoonnummer van de positie in de rubriek wordt ontvangen via sms, in het formaat:
T idx,<TelNum>,<Handelingen> <Naam>
T-1 spatie- cijfers van de positie- komma- telefoonnummer- afzonderlijke handelingen of groepen- spatie, naam
Voor de niet geprogrammeerde posities verschijnt LEEG.

Om een sms te ontvangen met de handelingen en de posities die in de rubriek werden opgeslagen, moet een sms
verstuurd worden

R *
R- spatie- sterretje
De reeks handelingen met daarna de posities die in de rubriek worden aangeduid, wordt ontvangen via sms.

5.3 Het wissen van 1 nummer uit de RUBRIEK.
Om een telefoonnummer met de relatieve handelingen en de naam te wissen, moet een sms verstuurd worden

D idx
D- spatie- positie
wist TelNum/naam + handelingen uit de aangeduide positie.
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SAMENVATTENDE TABELLEN

BEDIENINGEN met SMS (Hoofdletters of kleine letters) of met BELSIGNAAL (RING)
Bediening SMS aant. ring

(belsignaal)
Actief Nota’s

LCD L  of  LCD 1 (één ring) JA Stuurt SMS weer met weergave op het display
STAAT S  of  STAAT 2 (twee ringen) JA Stuurt SMS weer met de huidige STAAT
STOP STOP 4 (vier ringen) JA Stopt de irrigatie
START START 7 (zeven ringen) JA Voert de start of de herstart van de irrigatie uit

WIJZIGING van de parameter met SMS (Hoofdletters of kleine letters)
Parameter SMS Bediening Actief Nota’s
Afgerold aantal
meter

M xxx M-spatie-cijfers JA Wijzigt het afgerold aantal meter buis.

Uren irrigatietijd H.xx:xx H-spatie-cijfers uren-
twee punten-cijfers
minuten

JA Wijzigt de resterende uren en minuten van de
irrigatie.
Herberekent de snelheid.

Beginpauze I XX I-spatie-cijfers JA Wijzigt de minuten van de beginpauze.
Oprolsnelheid V XX V-spatie-cijfers JA Wijzigt de oprolsnelheid in meter/uur.

Herberekent de irrigatietijd.
Eindpauze F XX F-spatie-cijfers JA Wijzigt de minuten van de eindpauze.

Programmering HANDELINGEN
T idx,<TelNum>,<Handelingen>  <Naam>
T- spatie- cijfers van de positie-komma-telefoonnummer-komma-afzonderlijke handelingen of groepen-spatie-naam

Pos. Telefoonnr. Hande-
lingen

Naam (facultatief) Nota’s

T 1
T 2
T 3
T 4
T 5
T 6
T 7
T 8
T 9
T

Sp
at

ie

10

K
om

m
a

K
om

m
a

Sp
at

ie

NAAM VAN DE SPROEIER (facultatief)
T 20,<TelNum>,< Naam installatie>
T- spatie-20-komma-telefoonnummer - komma - naam van de installatie
Positie Telefoonnr. Naam (van de SPROEIER) Nota’s
20

WACHTWOORD van 4 cijfers (facultatief)
T 21,<NumTel>,< Wachtwoord>
T- spatie- 21- komma- telefoonnummer - komma- 4 cijfers van het wachtwoord
Voert het wachtwoord in of wijzigt het. Het telefoonnummer heeft rechtstreekse toegang tot de bedieningen.

Positie Telefoonnr. Naam (wachtwoord van 4 cijfers) Nota’s
21     __  __  __  __
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ANDERE BEDIENINGEN met SMS (Hoofdletters of kleine letters)
Bediening SMS Actief Nota’s
GSM G of GSM JA Stuurt een SMS weer met de intensiteit van het Gsm-signaal
RUBRIEK tel. R  ( idx) JA R-spatie-pos. Stuurt een SMS weer T idx,<TelNum>,<Handelingen> <Naam>
RUBRIEK
handelingen

R  * JA R-spatie-sterretje. Stuurt de handelingen met daarna de verbonden posities
weer.

WISSEN   delete D  ( idx) JA D-spatie-pos. Wist TelNum/naam + handelingen vanaf de aangeduide
positie.

HANDELINGEN
Let. Handeling Actief Nota’s
B EINDE IRRIGATIE JA De geprogrammeerde cyclus werd voltooid
D ALARM m/h=0 JA Alarm sproeier geblokkeerd
E DRUK =0 JA Geen druk
I EINDE OPROLLEN JA De sensor van het einde van het oprollen is opgewekt, of het

gepogrammeerd oprollen werd beëindigd
J START of  HERSTART JA De irrigatie is begonnen of werd hervat na een onderbreking
L STOP JA De irrigatie werd gestopt

GROEPEN VAN HANDELINGEN
Nr. Type van handeling Lijst met

handelingen
Actief Nota’s

9 Alle BDEIJL JA ALLE HANDELINGEN ACTIEF
1 Einde, Onderbreking BL JA EINDE IRRIGATIE

STOP
2 Stopzetting DE JA ALARM m/h=0

DRUK =0
0 Geen handeling JA


