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KRMILNI SISTEMI

UPORABA
Omenjeni dekoderji se uporabljajo z vsemi 
krmilnimi sistemi serije MDC-50-200 in 
SiteControl. 

OPIS
• Zaliti so z umetno smolo, so vodotesni, 

imajo tovarniško nastavljene kode naslovov 
ter zagotavljajo leta nemoteno delovanje. 

KARAKTERISTIKE
Namestitev: v ventilsko škatlo ali neposredno 
v zemljo.
Vhod: 2 modra kabla, ki sta povezana s 
signalnim kablom.
Izhod: 2 barvno označena kabla na naslov.
Max. 100 m razdalje med dekoderjem in 
magnetno tuljavo pri preseku kabla 1,5 mm2

PD-210
Dekoder za črpalko
UPORABA
Dekoder za črpalko PD-210 lahko krmili 
črpalko ali celotno črpalno postajo ter tudi 
črpalko za zvišanje pritiska. 

OPIS
Vhod: signalni kabel sistema MDC-50-200, 
SiteControl.
Izhod: suhi kontakt 5 A, normalno odprt ali 
normalno zaprt.

MODEL
PD-210

DEKODERSKI KABEL
UPORABA
Omenjeni kabel je idealen za namestitev 
dekoderskih krmilnih sistemov MDC-50-200 
in SiteControl na športnih igriščih in na velikih 
javnih zelenih površinah. 

OPIS
• Trde, svetle Cu- žice
• Izolacija žile: 0,7 mm polietilen (modra in 

črna).
• Moder zunanji plašč iz polietilena
• Za Rain Bird krmilne sisteme MDC-50-200 

in SiteControl

KARAKTERISTIKE
Število žil: 2, presek: 2,5 mm2 .
Max. napetost*: pod zemljo 46 A, nad zemljo 
33 A.
U = 14,8 V/A/km (cos j = 0,8).
Zunanji premer: min. 9,5 mm, max. 11,5 mm.
Teža: 162 kg/km.

FD-101/ FD-102/ FD-202/FD-401/FD-601
Dekoderji

Poraba električne energije: manj kot 1 mA v 
pasivnem načinu ali max. 18 mA na postajo 
v delovanju.
Delovna temperatura: 0 do 50 °C.
Temperatura skladiščenja: -20 do 70 °C.
FD-401 in FD-601 lahko istočasno aktivirata 
vse postaje. 
LSP-1: Enota za prenapetostno zaščito 
dekoderja.
Vgrajena enota za prenapetostno zaščito pri 
izvedbi FD-401 in FD-601
Uporaba FD-401 z magnetnimi tuljavami, ki 
niso znamke Rain Bird.
Uporaba samo za magnetne tuljave z max. 
močjo 3 W
(Več informacij o enoti za prenapetostno 
zaščito prejmete pri Vašem Rain Bird 
dobavitelju.)

MODELI
FD-101: 
1 naslov, 1 magnetna tuljava na postajo (= naslov)
FD-102: 
1 naslov, 1 ali 2 magnetni tuljavi na postajo
FD-202: 
2 naslova , 1 ali 2 magnetni tuljavi na postajo
FD-401: 
4 naslovi, 1 magnetna tuljava na postajo
FD-601: 
6 naslovov, 1 magnetna tuljava na postajo
LSP-1: Enota za prenapetostno zaščito

*Temelji na temperaturi okolice 20 °C za 
kabel, položen pod zemljo, ali 30 °C za kabel, 
položen nad zemljo, ter v primeru, da je kabel 
pod stalno napetostjo. 

MODEL
Dekoderski kabel 500 ali 1000 m

VEČŽILNI «NAMAKALNI» KABEL
UPORABA
Večžilni kabel za zelo nizke napetosti 
(<30 V). Idealen je za povezovanje 
elektromagnetnih ventilov s priključnimi 
lestvami na krmilnikih. 

UPORABA
Enožilni kabel za zelo nizko napetost (>30V) 
je primeren za povezovanje krmilnikov 
z dekoderji ali razpršilci z vgrajenim 
elektromagnetnim ventilom. 

KLEŠČE ZA ODSTRAN-
JEVANJE IZOLACIJE
UPORABA
Večnamensko orodje za vse okrogle 
standardne kable. Za hitro, varno in natančno 
odstranjevanje zunanje izolacije s kablov in 
izolacije žil kablov. 


