
SERIA WPX 

-  Dedykowane wejście dla czujnika 
deszczu, fabrycznie zmostkowane za 
pomocą zworki.

-  Możliwość podłączenia zaworu 
głównego/przekaźnika pompy

-  Nieulotna pamięć programu (100 lat) 
-  Montaż bezpośrednio na cewce ele-

ktrozaworu za pomocą specjalnego 
uchwytu lub na ściance skrzynki za 
pomocą dwóch śrub.

SPECYFIKACJA

jeden rok, zastosowanie dwóch baterii 

-  Możliwość ustawienia czasu pracy  
od 1 do 240 minut.

-  6 niezależnych czasów startu na sekcję
-  4 opcje wyboru dni nawadniania: 

wybrane dni tygodnia, dni kalenda-
rzowe parzyste, dni kalendarzowe 
nieparzyste oraz nawadnianie cykliczne 
(co 1-30 dni).

-  Opóźnienie nawadniania: od 1 do 9 dni

AKCESORIA
- Uchwyt montażowy do mocowania ste-

rownika bezpośrednio na cewce zaworu. 
-  Gumowa osłona czołowej części stero-

wnika.
-  Opcjonalnie: uchwyt do montażu na 

ścianie

CERTYFIKATY
- cULus, FCC, IC, CE, RCM (AMCA), IP68, 

Sterownik bateryjny
Prostszy w obsłudze, bardziej wytrzymały i pracujący dłużej  
na zasilaniu bateryjnym.

CECHY
- Wygodne i wytrzymałe rozwiązanie 

zapewniające nieprzerwaną pracę tam 
gdzie zasilanie sieciowe nie jest dostępne.

-  Wodoszczelna obudowa zapewnia długą 
żywotność nawet gdy sterownik zain-
stalowany jest w skrzynce zaworowej.

-  Stopień ochrony na wnikanie do środka 
pyłu i wody: IP68 

-  Łatwy dostęp do opcji programowania, 
które widoczne są na pojedynczym 
wyświetlaczu. 

-  Czytelne rozmieszczenie na wyświe-
tlaczu czasu pracy, czasów startu, dni 
nawadniania niezależnie dla każdej 
sekcji znacznie ułatwia proces pro-
gramowania i przeglądu ustawień

-  Dedykowany przycisk uruchamiający 
manualne nawadnianie

-  Automatyczne kolejkowanie poszcze-
gólnych sekcji zapobiega uruchomieniu 
się ich jednocześnie nawet gdy ich czasy 
startu się pokrywają nadając wyższy 
priorytet sekcji o niższym numerze. 

-  Funkcja szybkiego kopiowania (Contractor 
Rapid Programming™), przenosi ustawie-
nia czasów startu i dni nawadniania z pie-
rwszej sekcji do pozostałych.

-  Czasy pracy, czasy startu i dni nawadnia-
nia mogą być programowane dla każdej 
sekcji niezależnie.

-  Funkcja zapisu i szybkiego przywróce-
nia zaprogramowanych ustawień.

-  Pominięcie czujnika deszczu dla wszy-
stkich bądź tylko wybranych sekcji.

-  Ręczne uruchomienie wszystkich bądź 
wybranej sekcji

-  Uruchomienie nawadniania za jednym 
wciśnięciem

-  Duży intuicyjny wyświetlacz LCD zapew-
nia proste programowanie i nawigację 
pomiędzy poszczególnymi funkcjami. 

DANE TECHNICZNE 
Wymiary sterownika
Szerokość: 13,59 cm
Wysokość: 10,26 cm
Głębokość: 6,15 cm
Waga: 907 g

Wymiary ekranu LCD
Szerokość: 5,72 cm
Wysokość: 3,18 cm

Wymiary uchwytu do montażu na ścianie
Szerokość: 10,76 cm
Wysokość: 17,60 cm
Głębokość: 4,99 cm
Waga: 107 g
 
MODELE
WPX1: 1 Sekcja
WPX2: 2 Sekcje
WPX4: 4 Sekcje
WPX6: 6 Sekcji

Opcjonalny uchwyt do montażu na ścianie

NOWOŚĆ


