
TMC-424E moduláris vezérlő

További jellemzők
Működés közben cserélhető modulok, 
valósidejű pozició és zónaszám kijelzés
Karosszékből történő programozás
4 független program
Összesen 16 indítási időpont állítható be
365 napos naptár valós páros, vagy páratlan 
napi öntözési ütemtervvel
Három ütemezési lehetőség programonként:

7 napos öntözési naptár
1- 31 napos intervallum - páros/páratlan 
napok kiválasztása 
Nap kihagyása (egy-egy nap eltávolítása a 
standard programból)

Manuális öntözés zónánként, programonként, 
vagy egy tesztprogramon
Vízhozam figyelése

A zónák vízfogyasztásának automatikus 
megtanulása 
Max. 3 átfolyásérzékelős modul, 
mindegyik saját mesterszelep kimenettel 
Zónánként külön-külön beállítható kis 
vízáram, nagy vízáram és kritikus vízáram 
riasztás

Programozható zónák közötti késleltetés (kút 
újratöltődésre várakozás) 5 mp és 30 perc 
között
Szivattyúindítás/mester szelep beállítása 
programonként és zónánként  
Akár 4 mesterszelep/szivattyúindítás kimenet 
állítható be (1 db standard a vezérlőben, plusz 
akár 3db az átfolyásérzékelős modulokon)
Programozható eső miatti késleltetés 1-14 
napra
Százalékos szezonális állítási lehetőség  
0-200% között 10%-os lépésekben
12/24 órás valós idejű óra 
Kulccsal zárható, időjárásálló dobozban 
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Főbb jellemzők
Modulárisan bővíthető 4-24 zónáig, 4 vagy 8 
zónás modulokkal
Lehetőség van az öntözési idők megjelnítésére, 
zónánként, vagy programonként, sőt az összes 
öntözési idő is megjeleníthető.
Moduláris, beltéri/kültéri kialakítás, 
túlfeszültség védelmi és/vagy vízhozam 
figyelési opciók - külön-külön vagy 
kombinálva az Ön egyéni elvárásainak 
megfelelően.
Program halmozási opció, maximum 3 
program egyidejűleg történő működtetésével
Nagyméretű programkapcsoló és LCD 
kijelző, így könnyen leolvashatók a zónák/
programok beállításai
Többnyelvű kijelző
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4, 8, 12, 16, 20, vagy 24 zónás elektronikus 

A TMC-424E megújított funkciókat, 
könnyű használatot és fejlett moduláris 
technológiát kínál, hogy iparvezető 
rugalmasságot, teljesítményt, és 
kényelmet nyújthasson.

További funkciók
Memóriatörlési funkció törli a programozást, 

programonként 
Nem felejtő memória, nem igényel 

áramellátást a beállított adatok megőrzéséhez
A program áttekintési funkció segítségével 
gyorsan leellenőrízhatő a beállított program 
Beépített túláramvédelem a gyorsabb 
hibaelhárításhoz
Szelepteszt-program a gyors 
rendszerellenőrzésekhez

Műszaki adatok
Bemeneti tápfeszültség 
 120, 230 vagy 240 V-os váltóáram,

 30 VA (külső és belső dugaszolható 
típusú transzformátor

 UL/cUL, CSA minősített (vagy azzal 
egyenértékű), TUV, SAA, CE, C-Tick

Kimeneti teljesítmény zónánként:
 24 VAC (50/60 Hz)  
 0,50 A zónánkénti maximum 
 0,50 A szivattyú indító/mester szelep   
 1,20 A teljes terhelés
Kiemelt túlfeszültség elleni védelemmel 
rendelkező modulok rendelhetők
Túlfeszültség elleni védelem

Standard: 6,0kV a hálózat felöl, 600V 
kimenet felöl
Kiemelt túlfeszültség védelem: 6,0kV 
hálózat felöl, 6,0kV kimenet felöl

Méretek (beltéri/kültéri modellek):

 

273 x 260 x 117mm  
 

(Sz x Ma x Mé)
Szállítási súly (beltéri/kültéri modell 
transzformátorral együtt):

 

(2,43 kg)
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TSM-4 TSM-4FTSM-4H

TMR-1
kompatibilis

TriComm
kompatibilis

Átfolyásérzékelő
kompatibilis

RainSensor
kompatibilis

 50/60 Hz

modul 
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