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KRMILNI SISTEMI

UPORABA
Sistem MDC-50-200 je zasnovan za 
namakanje parkov in športnih igrišč ter 
zagotavlja skrbno upravljanje z vodo (vodni 
management) in natančno namakanje. 
Idealen je za naprave, ki so bile postopoma 
načrtovane, kajti sistem MDC se lahko brez 
težav tudi nadgrajuje. 

OPIS
• Enostavna namestitev
• Velik LCD-prikazovalnik
• Robustno ohišje iz umetne mase
• Namestitev na zid v notranjih prostorih
• Povezava preko dvožilnega signalnega 

kabla
• Uporaben v povezavi z dekoderji serije 

FD-101 FD-102, FD-202, FD-401 in FD-601
• Vgrajena prenapetostna zaščita (LTB)
• Sistem MDC-50-200 je lahko postavljen ob 

krmilnem sistemu Rain Bird SiteControl, 
položaja kabla pa pri tem ni potrebno 
spreminjati.

• Funkcija Water Budget za spreminjanje 
časa namakanja

• Možnost priključitve 2 senzorjev: senzor za 
dež RSD-BEx in senzor za alarm črpalke

• Programiranje korak za korakom se lahko 
preko PC-računalnika izvrši z dodanim 
programskim orodjem. 

• Dekoderje se lahko združi v skupine.
• Pri kratkem stiku se elektr ični tok 

avtomatično izklopi, s tem se preprečijo 
okvare na sistemu. Na LCD-prikazovalnik 
javi alarm. 

• Naprava se lahko takoj priključi na PC-
računalnik z «Null-Modem» kablom (ki je 
priložen) ali pa na oddaljen PC-računalnik 
preko modema. 

KARAKTERISTIKE
Modularni krmilnik: krmiljenje do 200 
dekoderskih naslovov z moduli po 50 
naslovov.
Krmiljenje glavne črpalke in do 2 črpalk za 
povišanje pritiska
Možnost shranjevanja do 10 različnih 
potekov namakanja
Trajanje ciklusa: 14 dni (določi uporabnik)
Do 6 začetnih časov na dan/program
Vsako postajo se lahko programira od 0 do 
999 minut v korakih po 1 minuto. 
Funkcija Water Budget: od 0 do 250 % v 
korakih po 1 %.

MDC-50-200
Dvožilni dekoderski krmilni sistem – za eno napravo

ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE
Vhod: 230VAC/24VAC / 50 Hz.
Uporaba transformatorja MT-210
Izhod: nizka napetost.
Max. število istočasno aktiviranih magnetnih 
tuljav: 9 (+ 1 glavni ventil).
Max. 1 dekoder črpalke
2-žilni kabel: 2 x 2,5 mm2, dvojno izoliran 
2-žilni kabel
Max. dolžina 2-žilnega kabla: radialno 3 km 
in v zanko 12 km.

OPCIJE
FT-210: Področna enota za vodenje; za 
takojšnje ročno krmiljenje dekoderja.
Modul 50 Upgrade (nadgradni) modul: modul 
za 50 dodatnih dekoderskih naslovov.
MDC-modem: za oddaljen dostop do PC-
računalnika. 
Kabel z optičnim spojnikom: za direktni 
priklop na PC-računalnik.
Upgrade Pack: za razširitev obstoječega 
MDC-50-200 na nov model za PC-
računalniški priključek. Dobavni obseg: 
Flashprom, Software in kabel.

MODEL
MDC-50-200 (obsega 1 krmilnik s 50 
naslovi + 1 Software + 1 povezovalni kabel 
PC/MDC)


