
WP1/ZESTAW WP1 JTV

SPECYFIKACJA
 

programy.
 - Do 8 czasów startu na program na dzień.

 
7 dni w tygodniu.

 
do 12 godz. w przedziałach 1-minutowych.

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

Bird wyposażonymi w impulsową cewkę 
magnetyczną Rain Bird.

Bird na stację plus zawór główny wypo-
sażony w impulsową cewkę magnetyczną.

sterownikiem a cewką magnetyczną przy 
zastosowaniu przewodu o wymiarach 1,5 
mm 2: 30 m.

opadu RSD-BEx.

Jednosekcyjny sterownik bateryjny
Kompaktowe i solidne rozwiązanie do zarządzania pojedynczą sekcją.

Czujnik opadu RSD-BEx

   Zasilanie dwoma alkalicznymi bate-

6AM6 (standard międzynarodowy) lub 
6LR6I (standard europejski). Baterie nie 
są w zestwie. 

   Zdolny do pracy w ekstremalnych 
warunkach wilgoci i zapylenia. 
Współczynnik IP68: w 
szczelny.

   Montaż ścienny na zewnątrz/wew-
nątrz budynku lub bezpośrednio 
w skrzynkach zaworowych.

CECHY
i programowania

- Możliwość montażu bezpośrednio na 
cewce elektrozaworu.

-  Czytelny wyświetlacz LCD.
-  Ergonomiczna klawiatura z 3 przy-

ciskami zapewnia intuicyjne progra-
mowanie.

-  Możliwość manualnego uruchomienia  
z nastawialnym odliczaniem

- Funkcja budżetu wodnego pozwala na 
korektę sezonową w zakresie od 0 do 

-  Funkcja opóźnienia nawadniania po 
wystąpieniu opadów deszczu (regu-
lowana w zakresie od 1 do 15 dni) 
z opcją automatycznego przywrócenia 
pracy systemu.

-  W przypadku wystąpienia opadów 
nawadnianie jest niezwłocznie zatrzy-
mane dzięki czujnikowi deszczu.

Niezawodne działanie
- Sterownik elektroniczny
-  Pracuje z cewkami impulsowymi Rain 

Bird stosowanymi również w sterowni-
kach typu TBOSTM.

-  Symbol baterii na wyświetlaczu info-
rmuje o konieczności jej wymiany.

Zestaw WP1-JTV

WYMIARY
Wysokość:10,3 cm
Szerokość: 6,3 cm
Głębokość: 9,0 cm

MODELE

 
 

w cewkę impulsową.



  Zasilanie dwoma alkalicznymi bate-

6AM6 (standard międzynarodowy) lub 
6LR6I (standard europejski). Baterie nie 
są w zestwie. 

  Zdolny do pracy w ekstremalnych 
warunkach wilgoci i zapylenia.  
Współczynnik IP68: w 
szczelny.

  Montaż ścienny na zewnątrz/
wewnątrz budynku lub bezpośrednio 
w skrzynkach zaworowych.

CECHY
i programowania

- Kompaktowy rozmiar.
-  Czytelny wyświetlacz LCD.
-  Ergonomiczna klawiatura z 5 przyciskami.
-  Możliwość ręcznego uruchomienia 

konkretnej sekcji lub całego programu.
-  Trzy niezależne programy zapewniają 

wszechstronne możliwości progra-
mowania

- Funkcja budżetu wodnego pozwala 
na korektę sezonową w zakresie od 0 

-
gramów.

-  Funkcja opóźnienia nawadniania po 
wystąpieniu opadów deszczu (regu-
lowana w zakresie od 1 do 15 dni) 
z opcją automatycznego przywrócenia 
pracy systemu.

-  W przypadku wystąpienia opadów 
nawadnianie jest niezwołcznie zatrzy-
mane dzięki czujnikowi deszczu

Niezawodne działanie
- Sterownik elektroniczny
-  Pracuje z cewkami impulsowymi Rain Bird 

stosowanymi również w sterownikach 
typu TBOSTM.

Sterowniki z zasilaniem bateryjnym  
do zarządzania kilkoma sekcjami.

-  Funkcja testu (2min, dla wszystkich 
zaprogramowanych sekcji). 

Symbol baterii na wyświetlaczu info-
rmuje o konieczności jej wymiany.

SPECYFIKACJA
-  Liczba programów: 3 całkowicie 

niezależne programy.
-  Do 8 czasów startu na program na dzień.

w tygodniu.
-  Liczba sekcji: 2, 4, 6 lub 8.
-   Odmierzanie czasu pracy stacji: 1 minuta  

do 12 godz. w przedziałach1-minutowych.
-  Temperatura robocza: -20° do 70° C

Czujnik opadu RSD-BEx

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA
-
-   Kompatybilny ze wszystkimi zaworami  

Rain Bird wyposażonymi w impulsową 
cewkę magnetyczną Rain Bird.

-   Pojemność sekcji: cewka magnetyczna  
Rain Bird nastację plus zawór główny 
wyposażony w impulsową cewkę magnety-
czną.

-   Maksymalna odległość połączenia między 
sterownikiem a cewką magnetyczną przy 
zastosowaniu przewodu o wymiarach 1,5 
mm2: 30 m.

-   Można łączyć bezpośrednio z czujnikiem  
opadu RSD-BEx.

WYMIARY
Wysokość: 18,3 cm
Szerokość: 15,6 cm
Głębokość: 5,6 mm

WERSJE
WP 2: 2 sekcje
WP 4: 4 sekcje
WP 6: 6 sekcje
WP 8: 8 sekcje


