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STP-900i

SERIJA STPI: STP-400I, STP-600I, STP-900I,
Najpreprostejši krmilnik za programiranje in uporabo v celotni industriji zalivanja

 ■ Uporaba je tako preprosta, da vam 
ne bo treba niti prebrati navodil

 ■ Preprosto programiranje „na prvi 
pogled“ vam omogoča pregled 
nad vsemi informacijami na 
krmilniku, o načrtu zalivanja za 
vsako posamezno območje 
naenkrat 

 ■ Neodvisen nadzor območij vam 
nudi prilagodljivost in hitro 
prilagajanje različnih potreb po 
zalivanju za vsako območje 

LASTNOSTI
• Prihranek vode

- Funkcija prilagajanja porabe 
vode (Adjust Water) vam nudi 
preprosto povečanje ali zmanjšanje 
načrtovanega zalivanja, kar 
omogoča prilagajanje različnim 
potrebam po vodi. Možno 
je povečanje za do 100 % ali 
zmanjšanje za do 90 % (10-% 
koraki)

- Funkcija takojšnjega zalivanja 
(Water Now) vam omogoča, 
da preprosto pričnete ročno 
zalivanje območja, ne da bi pri 
tem spremenili prejšnjo nastavitev 
načrta zalivanja za to območje

- V primeru daljšega deževnega 
obdobja lahko načrt zalivanja 
podaljšate za 72 ur (v korakih po 12 
ur) s pomočjo funkcije krmilnika za 
izklop med dežjem (Rain Delay)

- Za upoštevanje omejitev pri 
zalivanju krmilnik lahko nastavite 
tako, da zalivanje zažene ob 
določenih dnevih v tednu ali ob 
„neparnih ali parnih“ dnevih

• Zanesljivo delovanje
- Trenutni datum in čas ter načrt 

zalivanja se shranita tudi v primeru 
izpada elektrike na podlagi 
obstojnega pomnilnika v krmilniku

- Litijeva baterija shrani datum in čas 
ob izpadu elektrike 

- Prekrivajoči se časi zagona se bodo 
shranili, da ne pride do istočasnega 
obratovanja v dveh območjih

• Do zdrave podlage z natančnim 
zalivanjem

- Krmilnik STPi vam omogoča 
uporabo več časov zagona v enem 
dnevu na posameznih območjih, 
s čimer svojo zelenico ali vrt 
ohranjate pri zdravju

TEHNIČNI PODATKI
Časi samodejnega zagona vsak dan na 
vsakem območju: 4 (v korakih po 15 
minut)
Možnosti programiranja načrta:
- zalivanje ob PARNIH dnevih 
- zalivanje ob NEPARNIH dnevih 
- 7-dnevni tedenski cikel z možnostjo 

VKLOPA ali IZKLOPA katerega 
koli dneva

Število postaj: 4, 6 ali 9
Čas postaj: 1 minuta do 4 ure v korakih 
po 1 minuto

ELEKTRIČNI PODATKI
• Potrebno napajanje: 230 VAC - 50 Hz
• Izhodna moč: 24 VAC - 50 Hz, moč: 
0,65 A (15,6 VA)
• Zaščita pred udarnimi tokovi: 
na primarni vhodni strani je vgrajen 
MOV (varistor s kovinskim oksidom) za 
zaščito mikrovezij
na izhodni strani je vgrajen po 1 
varistor MOV za vsako postajo
Kapaciteta postaj: 1 RAIN BIRD 
elektromagnetni ventil (24 VAC) na 
vsako postajo plus nadrejeni ventil ali 
zakasnitev zagona črpalke

MERE
Širina: 18 cm
Višina: 17 cm
Globina: 3,5 cm

MODELI
STP-400i: 4 postaje, notranja vgradnja 
STP-600i: 6 postaj, notranja vgradnja  
STP-900i: 9 postaj, notranja vgradnja  

DODATNA OPREMA 
LPVK-12E: komplet za zaščito pred 
udarnimi tokovi
RAIN CHECK™: naprava za samodejno 
izklopitev ob dežju
RSD-BEx: senzor dežja 
SMRT-Y: senzor za vlago v zemlji 
WR2: brezžični senzor dežja/
zamrzovanja 
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