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SMRT-Y 
Zestaw czujnika wilgotności gleby

 n Zamienia zwykły sterownik w urządzenie 
inteligentne

 n Prosta, niezawodna konstrukcja składa 
się z dwóch elementów  
(sprzedawanych jako zestaw):  
- Czujnika zakopywanego w ziemi 
- Interfejsu podłączanego do sterownika

 n Cyfrowy czujnik TDT™ umożlwia bardzo 
dokładne pomiary niezależnie od 
temperatury gleby i jej przewodność 
elektrycznej

CECHY

  - Zapewnia systemowi nawadniania 
informację zwrotną od otoczenia, 
kontrolując zużycie wody poprzez 
cyfrowy pomiar zawartości wody  
w glebie. Pomiar wykonywany jest co 
10 minut. Kiedy czujnik wykryje, że 
poziom wilgoci w glebie jest mniejszy 
od ustalonego progu, zezwoli na 
normalny cykl nawadniania. Jeżeli 
zawartość wody w glebie będzie 
większa od ustalonego progu, wtedy 
nawadnianie zawiesi, zapobiegając 
marnowaniu się wody.  

  - Typowy rząd oszczędności wody  

  

  -  Dokonuje precyzyjnego pomiaru  
i wyświetla temperaturę oraz przewo-
dność elektryczną gleby (EC)

  -  Czujnik wykonany ze stali nierdzewnej 
AISI 304.

  -  Czujnik nie wymaga konserwacji. 
Wystarczy go zakopać.

  -  Odczyty wilgotności są stabilne 
nawet przy zmianach zasolenia  
i temperatury.

  -  Czujnik nigdy nie wymaga kalibracji. 

 

  -  Klawiatura dotykowa z wyświetla-
czem: 

  -  Temperatura gleby wyrażona w sto-
pniach Fahrenheita lub Celcsjusza 

  -  Przewodność elektryczna gleby 
wyrażona w dS/m

dmiu dni

  -  Wskaźnik zawieszenia/zezwolenia na 
nawadnianie

  -  Wskaźnik pominięcia czujnika
  -  Automatyczne ustawienie progu 

wilgotności z możliwością jego regu-
lacji.

  -  Przycisk pominięcia czujnika deza-
ktywuje jego działanie.

  -  Dodatkowa możliwość pominięcia 
wybranej sekcji elektrozaworowej 
(maksymalnie dwóch)

  -  Prz ystosowany do montażu na 
zewnątrz. 

SPECYFIKACJA
Zakres temperatury pracy: -20°C to 70°C.
Zakres temperatury przetrwania: 
-40°C to 85°C

WYMIARY
Wymiary interfejsu
Szerokość: 76 mm
Wysokość: 76 mm
Głębokość: 19 mm

Szerokość: 50 mm
Długość: 200 mm
Wysokość: 12 mm

ZESTAW SMRT-Y
Zawiera interfejs podłączany do sterownika 
oraz czujnik umieszczany pod powierzchnią 
ziemi.

Poprzez monitorowanie poziomu wilgoci w glebie, czujnik SMRT-Y zapewnia znaczące oszczędności wody jednocześnie utrzymując zieleń w zdrowej kondycji. 

Zaprojektowany do współpracy ze wszystkimi sterownikami 24V, czujnik SMRT-Y jest ekonomicznym sposobem do inteligentnego zarządzania nawadnianiem. 


