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BATERIJSKI KRMILNIKI

UPORABA
Krmilnik EASY RAIN je profesionalni sistem, 
ki omogoča avtomatično namakanje zelenih 
površin, kjer ni priključka na električno 
napetost in ko za namakanje zadostujejo 
enostavni programi. EASY RAIN je sestavljen 
iz krmilnega modula, ki je priključen na 
impulzno krmiljeno magnetno tuljavo in Rain 
Bird ventil 100-JTV. Uporabnik samo vstavi 
9 V baterijo in izbere prvi začetni čas, ciklus 
in čas namakanja. 

OPIS
• Že montiran vgradni set, hitra namestitev
• Delovanje z eno 9 V alkalno baterijo 

(kakovostne baterije, npr. Varta) tipa 6AM6 
(mednarodni standard) ali 6LR61 (evropski 
standard). Baterija ni vključena v dobavo. 

• Enostavno programiranje: eno samo 
izbirno stikalo

• Možen ročni vklop/izklop
• »Prikaz ciklusa« Vas opominja na izbrani 

ciklus.

KARAKTERISTIKE
Glej opis Jar Top ventila.

Prvi začetek po izbiri: takoj ali 2, 4, 6, 8, 10, 
12 ur po namestitvi baterije
Na izbiro je 6 ciklusov namakanja:
- eno namakanje/24 ur
- dve namakanji/24 ur
- eno namakanje/48 ur
- dve namakanji/48 ur
- eno namakanje/72 ur
- dve namakanji/72 ur
Izbira med 7 različnimi časi namakanja: 2, 5, 
10, 15, 30, 60, 90 min.
Čas med 2 zaporednima namakanjema (za 
programe z 2 namakanjema): 4 ure
Standardni program, če ciklus ni izbran: 1-
krat na dan s programiranim časom 
namakanja s pričetkom 8 ur po namestitvi 
baterije.
Število aktiviranih ventilov: 1.
Možen ročni Start/stop

OPIS MAGNETNE TULJAVE
Impulzno krmiljena magnetna tuljava
Tovarniška povezava magnetne tuljave in 
krmilnika s kabli
Vgrajen zaščitni filter
Kompatibilna z RAIN BIRD elektromagnetnimi 
ventili serije JTV, DV, PGA, PEB, PESB, 
BPE, BPES
Pritisk: max. 10 barov.

EASY RAIN JTV KITTM

Baterijski krmilnik – Bolj enostavno ne gre!

DIMENZIJE
Višina: 19,7 cm.
Širina: 13,6 cm.
Globina: 7,9 cm.

MODEL
Easy Rain JTV Kit

Enostavno programiranje: eno samo 
izbirno stikalo 


