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UPORABA
Krmilnik je primeren za avtomatično 
namakanje travnih površin v manjših vrtovih 
in za kapljično namakanje gred in živih 
mej. 

OPIS
• Elektronski krmilnik
• Funkcija vklop/izklop
• LCD-prikaz funkcijskih simbolov za pro-

gramiranje 
• Ergonomska tipkovnica s 6 tipkami
• Direktni ročni zagon postaje, enega ali več 

programov
• Testni program: vsaka postaja deluje 3 

minute.
• Funkcija «Water budget»: sprememba 

časa namakanja od 0 do 200 % in v korakih 
po 10 %

• Za pritrditev na zid v notranjih prostorih
• Enostavna priključitev kabla na priključno 

letev
• Zunanji transformator
• Avtomatični prekinjevalnik z javljalnikom 

napake: na LCD-zaslonu se prikaže, katera 
postaja ima kratek stik oz. je elektronsko 
preobremenjena.

• Na vhodu vgrajena prenapetostna zaščita
• Ob izpadu električne energije ohrani 

elektronska komponenta programske 
podatke v spominu 24 ur. Če traja izpad el. 
energije dlje, se zažene zaščitni program, 
ki 8 ur po vrnitvi električne energije prične 
z namakanjem enkrat dnevno po programu 
10 minut.

KARAKTERISTIKE
Število programov: 2.
Začetni časi na program/dan: 2.
Max. trajanje ciklusa: 7 dni.
Število postaj: 2, 4, ali 6.
Čas namakanja na postajo: 1 min. do 4 ure 
v korakih po 1 min.

ELEKTRIČNE	KARAKTERISTIKE
Vhodna napetost: 230 V/50 Hz.
Izhodna napetost: 24 V/50 Hz.
Moč odjema: 17 VA.
Prednapetostna zaščita na vhodni strani
Kapaciteta za 24 VAC RAIN BIRD magnetno 
tuljavo + 1 glavni ventil ali 1 rele za zagon 
črpalke

DIMENZIJE
Širina: 11,7 cm.
Višina: 15,7 cm.
Globina: 4,2 cm.

MODELI
ITC 2: 2 postaji
ITC 4: 4 postaje
ITC 6: 6 postaj

KRMILNIKI IN OPREMA

SERIJA ITC: ITC 2, ITC 4 IN ITC 6
Elektronski krmilniki z 2 programoma – enostavno upravljanje

DODATNA OPREMA
LPVK-12E: Enota za prenapetostno zaščito 
(Glej stran 84.)
RAIN CHECK™: naprava za izklop 
namakanja (Glej stran 80.)
RSD-BEx: senzor za dež (Glej stran 80.)

Ergonomsko oblikovana tipkovnica s 6 tipkami


