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SERIJA WP: WP1

UPORABA
WP1 je profesionalen in zmogljiv 1-postajni 
krmilnik, ki je bil razvit posebej za avtomatično 
namakanje površin, kjer ni priključka za 
električno napetost. Je popolnoma vodotesen 
in robusten, namesti pa se ga lahko 
neposredno v ventilsko škatlo. 

OPIS
• Elektronski krmilnik
• Delovanje z eno kakovostno 9 V alkalno 

baterijo (npr. Varta). Baterija ni vključena v 
dobavo.

• Vrsta zaščite IP68: 100 % vodotesno, tudi 
pod vodo

• Pritrditev na impulzno krmiljeno magnetno 
tuljavo Rain Bird

• Velik LCD-prikazovalnik, lahko berljivi, 
razumljivi programski simboli

• Indikator stanja moči energije
• Ergonomična 3-tipkovna tipkovnica za 

enostavno in intuitivno programiranje
• Ročni zagon z nastavljivim časom nama-

kanja ter z odštevanjem časa
• Vhod z dvema vodnikoma za senzor za 

dež, ki v primeru padavin (dežja) takoj 
ustavi namakanje.

• S pomočjo funkcije « prekinitev dežja» 
(RainDelay) je sistem lahko izključen do 15 
dni.

• S funkcijo «Water Budget» se lahko čas 
namakanja spreminja od 0 do 200 %.

• Krmilnik WP1 se uporablja z impulzno 
krmiljeno magnetno tuljavo iz TBOSTM 
sistema.

KARAKTERISTIKE
8 začetnih časov na dan
Namakalni ciklusi: 
- 7-dnevni ciklus (izbira dneva v tednu)
- sodi dnevi
- lihi dnevi, z ali brez 31. v mesecu
- ciklično: 1 do 5 dni
Število postaj: 1.
Čas namakanja 1 postaje: od 1 min. do 12 
ur v korakih po 1min.
Temperatura med delovanjem:; -20 °C do 70 °C
Max. delovni pritisk: 10 barov.

ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE
• Pogon z eno 9 V alkalno baterijo
• Kompatibilen z vsemi Rain Bird ventili, ki 

so opremljeni z impulzno krmilno magnetno 
tuljavo Rain Bird.

• Največja razdalja med krmilnikom in 
impulzno krmiljeno magnetno tuljavo je:  
30 m s kablom preseka 1,5 mm2.

• Možen direkten priključek na senzor za 
dež

DIMENZIJE
Višina: 10,3 cm.
Širina: 6,3 cm.
Globina: 9,0 cm.

MODEL
WP1

Baterijski krmilnik s postajo – kompakten in zmogljiv

Velik LCD-prikazovalnik, lahko berljivi, razumljivi 
programski simboli

RSD-Bex senzor za dež

BATERIJSKI KRMILNIKI


