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BATERIOVÉ OVLÁDACÍ JEDNOTKY

DIGITÁLNÍ OVLÁDACÍ JEDNOTKA  
Bateriová jednotka na kohoutek 

POUŽITÍ
automatizace hadicových zavlažovacích 
systémů, kapkovacích potrubí a mikrozávlah 
připojených na hadicový rozvod s extrémně 
přehledným a jednoduchým ovládáním. vysoce 
odolné provedení umožňuje bezproblémový 
provoz po celou sezónu, profesionální provedení 
jednotky s nadstandardními funkcemi zajišťuje 
pohodlné a spolehlivé zavlažování.

VLASTNOSTI
- Extrémně velký přehledný displej a 

robustní otočný ovladač umožňuje velmi 
snadné programování a rychlou kontrolu 
nastavených parametrů. 

- displej jednotky zobrazuje za provozu stav 
programu jako např. příští naplánované 
spuštění a současně zbývající čas 
probíhajícího programu. 

- pokročilé doplňkové funkce : až dva 
startovací časy za den nastavitelné pro 
jakýkoliv den v týdnu, navíc zde nalezneme 
tlačítko pro okamžité spuštění závlahy 
„Water Now“  a tlačítko „Cancel“, které v 
případě potřeby probíhající zavlažování 
okamžitě přeruší. 

- Ideální pro použití s kapkovacími sadami 
rain Bird a kompletním sortimentem 
postřikovačů instalovaných na hadici.  
Zajistí automatické zavlažovaní čehokoliv 
na vaší zahradě: trávníků, květin, trvalek či 
jakýchkoliv jiných výsadeb včetně zeleně v 
květnících a závěsných květináčích. 

SPECIFIKACE:
 - digitální nastavení jednotky  umožňuje 

rychlé přizpůsobení programů a tedy 
zdravější a zelenější  trávníky s menší 
spotřebou vody.

 - až dva startovací časy za den usnadňují 
lepší a účinnější rozložení závlahových 
dávek v strmých svazích a zejména na 
jílovitých půdách. 

 - Možnost nastavení zavlažování na 
jakékoliv dny v týdnu s ohledem na 
možné restrikce zavlažování ze strany 
místních úřadů. 

 - Tlačítka rychlé reakce Rain Delay (vypnutí 
zavlažování) a Water Now (manuální 
spuštění závlahy). 

 - při dešti lze nastavit odložení zavlažování 
až o 96 hodin bez změny nastavených 
parametrů. 

 - velký přehledný displej se zobrazením 
všech potřebných údajů. 

 - doba zavlažování: 1 min až 6 hod 
 - počet sekcí: 1
 - Přívod – ¾“ vnitřní závit (BSP)

 - Výstup – ¾“ vnější závit (BSP)
 - vhodné k venkovnímu použití pouze se 

studenou vodou.
 - Pracovní tlak: 1(minimum)–6 barů 

(maximální tlak).
 - provozní teplota: Chraňte před mrazem. 

Maximální teplota: 43 °C 
 - Napájení: 2 x 1,5V tužkové AA alkalické 

baterie ( nejsou součástí dodávky)
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