
The SLW15 is a wireless weather station operating on a bi-directional 
frequency. Maximum range is 600 feet (182m) Line of Sight (LOS). The 
SLW15 is operable with all SmartLine® firmware versions except 1.05. 
If you are not sure of the firmware version in your controller, turn the 
dial to Advanced Functions, press the Adjust Value down arrow button 
until you see the ABOUT screen and then press Next to view the firm-
ware version. The SLW15 and SLHUBRF are “pre-paired” or synched 
at the factory for your convenience.

SLW15 QUICK START INSTRUCTIONS

Required Hardware: 

  • SmartLine® irrigation controller version 1.08 or above

  • SLHUBRF wireless communication hub

  • SLW15 Wireless Weather Station

 1. Install the SLHUBRF and secure 
with the provided screw.

 2. Mount the SLW15 Weather 
Station. Choose a location that is 
open to rainfall with good air cir-
culation and avoid heat sources.

 3. Open battery compartment on 
the bottom of the SLW15 weather 
station, press the diagnostic 
button and watch the LED light. 
All blinks should be GREEN. If 
all blinks are GREEN proceed 
to step 4. If any blinks are 
RED, then use the Complete 
Installation and Operation 
Instructions.

 4. Go to the SmartLine® control-
ler and press the Mode button 
to place the controller in the 
Auto Adjust mode. If you have a 
GREEN mode LED and a blink-
ing antenna icon in the display, 
the installation is successful. If 
you see a message in the display that says “I need lati-
tude set,” or “I need weather station” re-check SmartLine® 
required programming data (see controller manual) and/
or repeat installation of the SLW15 using the Complete 
Installation and Operation Instructions.

SLW15 COMPLETE INSTALLATION AND OPERATION INSTRUCTIONS

 1. Install the SLHUBRF

  The SLHUBRF is the wireless transceiver that communicates with 
the SLW15. The SLHUBRF is supplied with your SLW15. To install 
in your SmartLine® controller, open the operating panel on the 
SL1600 or SL4800. On the SL800, remove and discard the hub 
cover panel from the back of the SL800 housing.

  Insert the SLHUBRF into the mating pin connector holes. Be care-
ful not to bend the connecting pins. Secure the SLHUBRF to the 
housing with the supplied screw. The RF antenna will hang down 
inside the SL1600 or SL4800 housing. On the SL800, allow the 
RF antenna to hang underneath the controller.

  Make sure AC power is supplied to the SmartLine® controller 
and then proceed to Step No. 2.

 2. Mounting the SLW15

  Decide on a good mounting location for your SLW15 wireless 
weather station. The mounting location should be one that is 
not affected by a heat source such as an air conditioner, hot 
roof, hot asphalt, etc. Mount in an area with unobstructed air-
flow. Mounting is acceptable in both direct sunlight and shade. 
However, shade is preferable to direct sunlight. Additionally, the 
location must have open access to rainfall (cannot be covered 
by any overhead obstruction such as trees, roofs, etc.). Mount 
the SLW15 as close as possible to the controller. Obstacles such 
as earth, hills, walls or other structures will reduce the maximum 
operating range of the SLW15. Use the diagnostic LED to verify 
communication and to check operating range at a specific loca-
tion. Extreme conditions may prevent wireless communication; in 
this circumstance, use the SLW10 or SLW20 wired weather station.

 3. Conduct Communication Range Test

  • Open the battery compartment door at the bottom of the 
SLW15 so that you can view the diagnostic LED. Press the diag-
nostic button inside the battery compartment while you watch 
the LED. You will see 4 blinks. All blinks should be Green. The 
4th (final blink) indicates the strength of the RF communication. 
If the 4th blink is Red, you do not have a satisfactory RF com-
munication. Move the SLW15 to a different mounting location 
and repeat the diagnostic procedure (sometimes it might be 
possible to just rotate the SLW15 to acquire a Green signal).

(Continued on back.)
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Installed and connected
SLHUBRF Communication Hub

SLW15 Wireless Weather Station
Installation & Operation

Instructions

®

Weathermatic
Model: SLHUBRF

FCC ID: OLPSLHUBRF24GZ

Model: SLHUBRF
FCC ID: OLPSLHUBRF24GZ

These devices comply with Part 15 of 
the FCC rules subject to the following 
two conditions:

1. This device may not cause harmful 
interference.

2. This device must accept all interfer-
ence received, including interfer-
ence that may cause undesired 
operation.

Changes or modifications not expressly 
approved by the party responsible for 
compliance could void the user’s author-
ity to operate the equipment.

Model: SLW15
FCC ID: OLPSLW24GZ

Wireless Weather Monitor
Model:SLW15,

FCC ID:OLPSLW24GZ
This device complies with Part15 of the FCC rules subject to
the following two conditions:
 1) This device may not cause harmful interference.
 2) This device must accept all interference received.

AA Lithium Batteries

Diagnostic LED
Diagnostic Button

Michal
Text Box
PODROBNÉ POKYNY PRO INSTALACI A OVLÁDÁNÍ STANICE  SLW1. Instalace příjmače/vysílače SLHUBRF SLHUBRF je bezdrátové komunikační zařízení (přijímač a vysílač) které komunikuje s meteostanicí SLW15. SLHUBRF je dodáván s meteostanicí SLW15. Otevřete panel jednotky SL1600 resp. SL4800, případně vyjměte panel u jednotek SL800.SLHUBRF nasuňte na připojovací jehlový konektor, dbejte na to, aby nedošlo k ohnutí připojovacích kontaktů. Zajistěte SLHUBRF pomocí přiloženého šroubku. U SL1600/SL4800 nechte anténu volně viset dolů v prostoru jednotky, u SL800 pak nechte anténu viset volně pod jednotkou.Ujistěte se, že do jednotky SmartLine je přiveden zdroj 230V/50Hz, resp. 24V AC na výstupu z transformátoru a poté přejděte ke kroku 2.2. Instalace meteostanice SLW15Pro instalaci bezdrátové meteostanice SLW15 vyberte vhodnou polohu. Poloha by neměla být ovlivňována externími zdroji tepla jako je výstup z klimatizačních jednotek, horké či přehřáté zpevněné plochy, rozpálená střecha apod. Zvolte místo, které umožňuje dobrou cirkulaci vzduchu. Je možná montáž na osluněných i na zastíněných místech, ITTEC preferuje instalaci na zastíněných místech, které zajišťují optimální snímání teploty a také přiměřené, optimální vysychání čidla srážek. Umístění nesmí být ve srážkovém stínu tak, aby čidlo bez překážek příjmalo přirozené srážky (ne pod střechou, větvemi stromů apod.).  SLW15 instalujte co nejblíže k jednotce SmartLine. Jakékoliv překážky jako zemní vlny, svahy, stěny a další objekty snižují maximální provozní dosah stanice SLW15. Pro prověření komunikace mezi jednotkou SmartLine a SLW15 a stanovení maximálního dosahu ve Vašich konkrétních podmínkách použijte vestavěnou diagnostickou LED diodu. V extrémních případech může nastat situace, že není možné zajistit bezdrátovou komunikaci. V takovém případě použijte meteostanici s kabelovým propojením např. SLW10. 3. Provedení testu komunikace a dosahu Otevřete dvířka schránky na baterie umístěné na spodku stanice SLW15. Objeví se diagnostická dioda LED a diagnostické tlačítko. Stlačte diagnostické tlačítko a sledujte chování LED diody. Uvidíte 4 bliknutí. Všechna bliknutí musí být ZELENÁ. Poslední (čtvrté) bliknutí (poslední bliknutí) indikuje sílu RF bezdrátové komunikace. Pokud je poslední bliknutí ČERVENÉ, není síla kumunikačního signálu dostatečná a je nutné vyzkoušet jinou lokalitu pro umístění stanice SLW15. Poté proveďte opětovně diagnostiku síly signálu (někdy stačí stanicí pootočit a získat tak ZELENÝ signál).Pokračování na druhé straně.
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Bezdrátová meteostanice SLW15Instalace a pokyny pro provoz a nastavení
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Michal
Text Box
Meteostanice WEATHERMATIC SLW15 je bezdrátová verze meteostanice pracující na obousměrné frekvenci. Maximální dosah je cca 180m v přímé linii dohledu (Line of Sight). Meteostanice SLW15 je kompatibilní se všemi ovládacími jednotkami řady SmartLine s verzí firmware 1.08 a vyšším. Pro zjištění Vaší verze fimware, přetočte otočný ovladač do pozice Advanced Functions, stlačte Adjust Value šipku dolů dokud se nezobrazí hodnota ABOUT. Poté stlačte Next a zobrazí se verze firmware. SLW a příjmač SLHUBRF jsou z výroby již navzájem spárovány (synchronizovány).
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Text Box
WEATHERMATIC SLW15  - RYCHLÁ INSTALACE A SPUŠTĚNÍPožadované vybavení:     - Ovládací jednotka SmartLine s verzí firmware 1.08 a vyšší.     - SLHUBRF - bezdrátový komunikační příjmač     - SLW15 - bezdrátová meteostanice 

Michal
Text Box
1) Namontujte SLHUBRF do jednotky a zajistěte šroubkem.2) Namontujte SLW15 meteostanici. Zvolte umístění, které je v dosahu přirozených srážek s dobrou cirkulací vzduchu. Vyvarujte se míst s nadměrným zahříváním povrchu.3) Otevřete přihrádku na baterii na spodku stanice SLW15, stlačte tlačítko diagnostiky a sledujte LED diodu. Pokud LED bliká ZELENĚ, vše je v pořádku a pokračujte u bodu 4). Pokud jakékoliv z bliknutí je ČERVENÉ, postupujte podle detailnějších pokynů Podrobné pokyny pro instalaci a ovládání stanice SLW.4) Na ovládací jednotce SmartLine stlačte tlačítko MODE  a přepněte jednotku do AUTO ADJUST režimu. Pokud se na jednotce rozsvítí ZELENÁ dioda a na displeji bliká ikona antény, je instalace v pořádku.
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Text Box
Pokud se zobrazí na displeji zpráva "I need latitude set" (nastavení zeměpis. šířky) nebo "I need weatherstation" (připojte meteostanici) zkontrolujte znovu zadání paramaterů do jednotky SmartLine (viz manuál jednotky) a poté znovu proveďte instalaci meteostanice dle detailnějších pokynů Podrobné pokyny pro instalaci a ovládání stanice SLW.
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Text Box
Toto zařízení je v souladu s bodem 15 směrnice FCC a vyjadřuje tyto body:1. Toto zařízení nezpůsobuje žádné škodlivé interference.2. Toto zařízení musí akceptovat bez poškození veškeré dostupné interference, včetně interferencí které mohou způsobovat neočakávané chování zařízení.Noprávněné změny a úpravy, které nejsou výrobcem výslovně schváleny, mohou omezit či zcela zrušit záruční podmínky a práva spojená s provozováním takto modifikovaného zařízení.
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Instalovaný a připojený SLHUNRF modul 
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Diagnostická LED
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Diagnostické tlačítko
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Baterie AA
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Distribuce jednotek Weathermatic Smartline ITTEC s.r.o.AOS Modletice 106251 01 Říčany u PrahyČeská republikawww.ittec.cz  zavlahy@ittec.cz                       



  • Note: The first diagnostic blink indicates the strength of the 2 
AA 1.5V lithium batteries in the SLW15. A Red signal would 
indicate a need to replace the batteries. Capable life for the 
lithium batteries is 10 years. If the 2nd and 3rd blinks are Red, 
replacement of the weather station is required.

		 	 Note:	A	separate	SLW15	weather	station	is	required	for	each	
SmartLine®	controller	that	you	are	installing.

	 4. Mount the SLW15

  Attach mounting bracket to a 
smooth surface using the two 
mounting screws (supplied) 
or attach to gutter using the 
wing nut provided. You may 
choose to remove the mount-
ing bracket from the bracket 
arm for easier installation. Make 
sure the SLW15 is fixed in a verti-
cal position. Tighten all wing nuts 
to make sure the unit is held vertical.

 5. Activate Auto Adjust Mode

  After the SLW15 mounting is 
complete, press the rain sensor 
tab for 10 seconds and go to 
the SmartLine® controller. If you 
have RF communication, the 
antenna icon on the SmartLine® 
display should be 
blinking. Note: The 
blinking will continue 
for 5 minutes after 
any communication from the 
SLW15. After 5 minutes, the antenna 
icon will remain static until the next 
communication. Press the Mode button 
and place the SmartLine® into the Auto 
Adjust position. If the installation is 
successful, you will have a Green light 
at Auto Adjust. If you see a message 
that “weather data is needed” re-check 
the installation and/or the required 
data input into the controller. See your 
SmartLine® owner’s manual for data required.

  Note: The static antenna icon will remain in place for 5 days 
after loss of communication with the SLW15. During that time, 
weather data from the last 5 days of communication will be 
used. After 5 days of no communication, the controller will revert 
to the Standard mode and will display a Fault message in the 
SmartLine® controller display.

Rain/Freeze Sensing Functions

The SLW15 wireless weather station 
provides rain and freeze sensing func-
tions to prevent watering during periods 
of rain and freezing weather. The rain 
override will pause watering after a 
minimum of 1/8th inch of rainfall is 
received, based on the 1/8th inch fac-
tory rain sensor setting. Settings can 
be changed incrementally up to 1”. The 
SLW15 wireless weather station freeze sensing function will prevent 
watering when the outside temperature drops below 37 degrees 
Fahrenheit (1.5 degrees Celsius) and allow watering to resume when 
the temperature increases above 37 degrees F (1.5 degrees Celsius). 
The Sensor LED will display RED during rain or freeze periods. 
Additionally, after a rain event, the SmartLine® controller will continue 
to pause watering for 48 hours after the rain sensor has disengaged 
in order to prevent over watering. During the 48-hour extended rain 
delay, the sensor LED is ORANGE. In the event you choose to end 
the 48-hour extended rain delay, press the Sensor button twice and 
the sensor will return to a GREEN color and permit watering. If the 
firmware version in your SmartLine® controller has an SLW DLY func-
tion, you can adjust the factory default setting of 48 hours delay to a 
period of 0–99 hours.

Troubleshooting and Maintenance

Your SLW15 and the SLHUBRF ship as a “married” pair.  They have 
a factory installed security code that will enable communication only 
between those two units. If you ever replace your SmartLine® control-
ler, the SLHUBRF or SLW15 weather monitor, you should reactivate 
the weather station using step 5 above to assure communication.  

The SLW15 wireless weather station is designed for years of main-
tenance free operation. You will need to change the two AA lithium 
batteries after approximately 10 years of operation. See instructions 
under Changing Lithium Batteries.

Changing Lithium Batteries

To change the SLW15 wireless weather station batteries:

  • Open the access door of the SLW15 wireless weather station.

  • Replace the existing batteries with two (2) new AA 1.5V lithium 
batteries.

  • Reactivate the SLW15 wireless weather station. See Step 5, 
Activate Auto Adjust Mode, under Complete Installation and 
Operation Instructions.

  • Return to the controller and push the MODE button to place the 
controller back in the Auto Adjust position. If the SLW15 wire-
less weather station and SmartLine® controller are in communi-
cation, the Auto Adjust GREEN LED will light and the antenna 
icon will appear in the display.

Verify the life of the batteries at 
any time by turning the dial on the 
SmartLine® controller to any of the 
Auto Adjust dial positions while the 
controller is in the Auto Adjust mode. 
Now, the battery icon in the LCD dis-
play shows the strength of the batteries in the SLW15 wireless weath-
er station (rather than the SmartLine® controller battery strength) at 
one of three levels — high, medium, and low.
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Attach bracket to gutter.

Attach sensor in vertical position.

Rain Sensor tab

Attach bracket to wall.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for 
a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are 
designed to provide reasonable protection against harmful interference in a 
residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio fre-
quency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, 
may cause harmful interference to radio communications. However, there is no 
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equip-
ment does cause harmful interference to radio or television reception, which can 
be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to 
try to correct the interference by one or more of the following measures: 
—Reorient or relocate the receiving antenna. 
—Increase the separation between the equipment and receiver. 
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which 
the receiver is connected. 
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
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Poznámka: První diagnostické bliknutí indikuje stav/sílu 2ks AA 1,5V lithiových baterií v SLW15. ČERVENÉ bliknutí indikuje, že je třeba baterie vyměnit. Životnost baterií je cca 10 let. Pokud je ČERVENÉ druhé a třetí bliknutí, pak je problém s vlastní meteostanicí a je třeba ji vyměnit.Poznámka: Pro každou SmartLine jednotku je nutná samostatná meteostanice SLW15. 
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Připojte úchytku meteostanice ke stěně/zdi
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Připojte úchytku meteostanice k hraně okapu 
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Připojte meteostanici k úchytce a nastavte do vertikální pozice
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Spínač čidla srážek 
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Text Box
Pro nastavení čidla srážek stlačit a  pootočit

Michal
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4. Instalace stanice SLW15Připojte montážní úchytku stanice k rovnému povrchu (vruty v dodávce) popř. ji připojte k hraně okapu pomocí svorky (v dodávce). Pro snadnější montáž odmontujte rameno stanice. Ujistěte se, že po montáži je SLW15 ve svislé poloze. Veškeré šrouby a svorky dotáhněte, aby jednotka byla ve svislé poloze zajištěna. 
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Text Box
5. Aktivace módu AUTO ADJUSTPo dokončení montáže stanice SLW15 stlačte spínač čidla srážek na vrchu SLW15 a přejděte k Vaší SmartLine jednotce. Pokud je radiová (RF) komunikace v pořádku ikona antény na displeji jednotky SmartLine bliká.                             
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Poznámka: Ikona antény bude blikat vždy po ukončení komunikace mezi SLW15 a jednotkou po dobu 5minut. Po 5ti minutách blikání ustane a ikona svítí stabilně. Stlačte tlačítko Mode na jednotce a přepněte ji do Auto Adjust pozice. Pokud je instalace úspěšná Auto Adjust dioda na jednotce bude ZELENÁ. Pokud se zobrazí na displeji hlášení: "weather data needed" (požadována meteo data) zkontrolujte připojení/instalaci a zkontrolujte zadání vstupních dat do jednotky. Informace ohledně vstupních dat jednotky SmartLine jsou manuálu jednotky.                            
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Poznámka: Neblikající ikona antény zůstane zobrazena 5 dní po ztrátě komunikace s SLW15. V takovém případě budou pro výpočet závlahového režimu použita data z posledních 5 dní, kdy ještě komunikace probíhala. Po uplynutí 5 dní bez komunikace s SLW15 se jednotka automaticky přepne do standardního režimu Standard Mode a na displeji jednotky SmartLine se zobrazí chybové hlášení (Fault Message).
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Snímání hodnot srážek a nízkách teplotBezdrátová meteostanice SLW15 umožňuje snímání dešťových srážek a nízkých teplot a zabraňuje tak zavlažování při deštivém počasí a za nízkých teplot blízkých k bodu mrazu.  Srážkový limit pozastaví závlahu při dosažení hodnoty 3,1mm podle továrního nastavení, nastavení lze změnit až na hodnotu 25mm.                            
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SLW15 Bezdrátová meteostanice - Pokyny pro provoz a nastavení
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Bezdrátová meteostanice SLW15 pozastaví zavlažování při poklesu teploty pod 1,5°C a opětovně závlahu odblokuje pokud teplota opět vzroste nad 1,5°C. Sensor LED dioda na ovládací jednotce se ČERVENĚ rozsvítí v případě blokace závlahy deštěm či nízkými teplotami.  Navíc, po blokaci čidla srážkou, jednotka SmartLine pozastaví závlahu na dalších 48 hodin po odblokování (vyschnutí čidla) aby se zabránilo nadměrnému zavlažování. V průběhu této 48hodinové dodatečné pauzy se LED dioda rozsvítí ORANŽOVĚ. Pokud si budete přát tuto dodatečnou 48hodinovou pauzu ukončit a opět spustit závlahu, stlačte tlačítko Sensor na ovládací jednotce a LED dioada senzoru se rozsvítí ZELENĚ a automatický režim bude obnoven. Pokud je firmware Vaší jednotky SmartLine vybaven funkcí SLW DLY (Delay-prodleva) lze nastavení této pauzy změnit z továrního nastavení 48 hodin na interval 0-99hod. 
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Text Box
Dignostika a údržbaSLW15 a SLHUBRF jsou již z výroby dodávány "spárované". Z výroby mají nastavený párovací bezpečnostní kód, který zajišťuje komunikaci POUZE mezi těmito dvěma konkrétními jednotkami. Pokud budete měnit Vaši SmarLine jednotku, příjmač SLHUBRF nebo stanici SLW15, je třeba provést reaktivaci meteostanice pomocí 5 kroků popsaných v tomto Návodu.Meteostanice SLW15 je navržena a vyrobena pro mnoho let bezúdržbového používání. Napájecí 2ks AA lithiových baterií je třeba vyměnit cca po 10 letech provozu. Více v sekci Výměna lithiových baterií 
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Text Box
Výměna lithiových bateriíPro výměnu lithiových baterií SLW15 meteostanice: - Otevřete dvířka na SLW15 meteostanici-  Nahraďte vybité baterie novými 2ks AA 1,5V lithiovými bateriemi-  Znovu aktivujte bezdrátovou meteostanici SLW15. Postupujte dle Kroku 5, Aktivace Módu AUTO ADJUST-  Vraťte se zpět k ovládací jednotce SmartLine a přepněte ji opět do Automatického režimu AUTO ADJUST. Pokud bezdrátová meteostanice SLW15  a jednotka SmartLine spolu komunikují LED dioda režimu Auto Adjust se rozsvítí ZELENĚ a na displeji se zobrazí ikona Antény.
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Text Box
Úroveň nabití baterií bezdrátové meteostanice SLW15 lze kdykoliv zkontrolovat pootočením otočného ovladače jednotky SmartLine do jakékoliv pozice Auto Adjust zatímco je jednotka přepnuta do režimu Auto Adjust. Na displeji jednotky ikona baterie v tomto režimu zobrazuje stav baterie v SLW15 (ne stav baterie panelu jednotky SmartLine) ve 3 úrovních a to Plně nabitá/polovina kapacity/vybitá.                          
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Ikona stavu baterie

Michal
Razítko


