KONTROLLSKÅP SMARTLINE 800

Weathermatics kontrollskåp SmartLine 800 för inomhusinstallation är helelektroniskt, moduluppbyggt och kan
styra upp till 8 stationer. Tillsammans med en väderstation SLW styrs bevattningen av det lokala vädret och ger
vattenbesparande effekt. Varje typ av jordart och växlighet kan programmeras vilket ger fördelar i en exakt
bevattningsgiva. Fyra oberoende bevattningsprogram med vardera åtta starttider per dygn. Välj mellan varannan,
var tredje eller bestämd veckodags bevattning. Vid avvikande väderlek under säsong kan bevattningstiden
procentuellt programmeras varje månad. Mata in bevattningsprogram, starttid och koppla in en väderstation SLW
så klarar kontrollskåpet bevattningen och anpassar denna till rådande väderlek.

UTFÖRANDE
* Ett helautomatiskt lättanvänt kontrollskåp. 2 modeller
i ett. Standard där användaren väljer bevattningstid
eller auto justerad genom anslutning av en SLW
väderstation där väderleksförhållanden avgör
bevattningstider.

* Manuellt testprogram finns som kan starta
och styra alla programmerade stationer
från 10 sek. till 10 minuter.
* Uttag för huvudventil eller 24VAC pump startrelä programmerbart av/på för varje
station.

* Grundutförande för 4-stationer, Stationsmoduler för 2ventiler kan läggas till upp till 8 stationer eller tas bort
utan omstart eller avstängning av kontrollskåpet.

* Funktionsväljarvred medger avstängning
av bevattningen helt.

* Enkel programmering genom funktionsväljarvred.

* Anslutning av regn/frostsensor finns. Kan
kopplas in eller ur via knapp på panel.

* Procentuell justering av bevattningstid kan
programmeras per månad.
* Fyra oberoende bevattningsprogram med åtta starttider
för varje program kan användas.
* Bevattningstid per station kan väljas från 1 minut till 9
timmar och 55 minuter.
* Programmerbart uppehåll av bevattning för tid på
dagen, dag eller dagar i veckan upp till 7 dagar.
*

Enskild station och bevattningsprogram kan startas
manuellt. Stängs automatisk efter inställd tid eller kan
stängas av manuellt.
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* Strömavbrott påverkar ej programmerade
data, yttre alkalinebatterier håller
klockfunktion vid strömavbrott (batteri ingår
ej i standardutförande).
* Eldata: In : Plug-in transformator230 VAC,
50Hz, 122mA
Ut : 24VAC , 50Hz, 300mA/station ,
720mA max.
* Mått :
H x B x D i mm
E- SL 800 : 256 x 175 x 50 mm.
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