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KRMILNIKI IN OPREMA

UPORABA
Elektronski krmilniki serije SI-RR+ so 
primerni za avtomatične namakalne sisteme 
na srednje velikih javnih površinah ali 
privatnih vrtovih. Modulni princip nudi veliko 
izbiro postaj. 

OPIS
• Elektronski krmilnik
• Modularni krmilnik s 4 postajami se lahko 

razširi na do 12 postaj z dodatnima dvema 
4-postajnima razširitvenima moduloma.

• Trije programi
• Nastavljiv čas zakasnitve med postajami: 

0–99 sekund na program
• LCD-prikaz z lahko razumljivim prikazom 

simbolov funkcij
• Prikaz simbolov za alarm
• Ergonomična tipkovnica s 5 tipkami
• 2-barvna sveti lna dioda kaže status 

krmilnika
• Shranjevanje začetnega časa pri prekrivanju 

programov
• Tipka ON/OFF (vklop/izklop) za izklop, kadar 

dežuje.
• Ročni zagon postaje ali ciklusa
• Priključna sponka za senzor
• Avtomatični prekinjevalnik: na prikazu se 

prikaže, katera postaja ima kratek stik ali pa 
je električno preobremenjena.

• Tokokrog za 9 V Ni-MH baterijski vložek za 
ohranitev programa v primeru izpada 
električne energije. Pri daljšem izpadu el. 
energije, se zažene zaščitni program, ki 8 ur 
po vrnitvi električne energije prične z 
namakanjem enkrat dnevno po programu 10 
minut.

• Vgrajen transformator
• Iz umetne mase narejeno ohišje, ki se lahko 

zaklene s ključavnico.
• Ohišje za pritrditev na zid na prostem 

(namestitev na zaščitenem kraju)
• PC Remote Ready: z dodajanjem modemov 

se lahko krmilnike daljinsko upravlja z PC 
računalnikom tako, da se jih priključi na 
centralni krmilni sistem Tele Manager.

KARAKTERISTIKE
Število programov:3.
Avtomatični začetni časi na dan/program: 8.
Ciklus: 7-dnevni ciklus. 
Število postaj: 4, razširljivo na 12.
Čas namakanja na postajo: od 1 minute do 
12 ur v korakih po 1 minuto.
Nastavljiv čas zakasnitve med postajami: 
0–99 sekund na program.

ELEKTRIČNE	KARAKTERISTIKE
Vhodna napetost: 230 V/50 Hz.
Izhodna napetost: 26,5 V/50 Hz.
Moč odjema: 30 VA.
Kapaciteta za 2 Rain Bird magnetni tuljavi 
(24 VAC) na postajo + 1 glavni ventil ali rele 
za zagon črpalke

DIMENZIJE
Širina: 20,7 cm.
Višina: 16,6 cm.
Globina: 7,4 cm.

SERIJA SI-RR+
Elektronski,	modularni	krmilnik	s	3	programi	–	zmogljiva,	vzdržljiva	funkcija

MODELI
SI-RR+: modularni krmilnik s 4 postajami, z 
možnostjo razširitve do 12 postaj
SI-RR+ EXT: razširitveni modul s 4 postajami

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.)

razširitveni modul s 4 postajami

Naprava z radijskim sprejemom za SI-RR+ in Dialog+ 
99-kanalni daljinski upravljalnik


