UPPTÄCK STYRENHETERNA I TEMPUS- OCH TEMPUS PRO-SERIEN
Toros styrenhet i TEMPUS™-serien är konstruerad för att spara tid och hjälpa dig att hantera
dina vattenresurser. Du har vattenbesparingsfunktioner, flexibel bevattnings schema, WiFiåtkomst och enkel app programmering för att sköta din trädgård. Toros styrenhet i
TEMPUS™ Pro-serien är konstruerad med WiFi åtkomst för IoT för att hjälpa dig sköta
trädgården oavsett var du är – på semestern, från kontoret eller helt enkelt från soffan i
vardagsrummet. Tempus tar dig vidare.

SÅ KAN DU SKÖTA TRÄDGÅRDEN MED TEMPUS OCH TEMPUS PRO
Bra för din trädgård

Sparar vatten

Sparar tid

Hela din trädgård kan inte
bevattnas på samma sätt.
Det är därför Toro®
tillhandahåller kompletta
bevattningslösningar med
egenskaper som främjar
en frisk gräsmatta och
växter för en frodig
trädgård.

Med vattenmätaren och
möjligheten att koppla
TEMPUS Pro till en väderwebbplats är styrenheten
det perfekta verktyget,
som du kommer åt oavsett
var du är.

Du har fullständig kontroll.
Med hjälp av WiFialternativet för IoT och din
smartphone kan du
kommunicera med och
programmera systemet
oavsett var du är.

STYRENHETEN I TEMPUS™-SERIEN: FUNKTIONER
ENKEL OCH INTUITIV
PROGRAMMERING

REDO FÖR LOKALT WIFI

VATTENBUDGET

Med WiFi-modulen som
tillval kan styrenheten
fjärrövervakas och
kommas åt från vilken
plats som helst inom det
lokala trådlösa nätverket
och fjärrstyras från en
smartphone.

Med vattenbudget
funktionen kan samtliga
stationers körtid tilldelas
ett särskilt program för
att ökas från 0 % till
200 % i steg om 10 %.
Med regnfördröjnings
funktionen kan du skjuta
upp den automatiska
bevattningen i 1 till 31
dagar

OBEROENDE PROGRAM

INGET BATTERI

ELEGANT OCH MODERN

Två oberoende program
och tre starttider som
kan köras samtidigt,
överlappningsskydd för
starttider i varje program.

En kondensatorn ger
reservkraft vid
strömavbrott för att
bibehålla aktuell tid och
datum i mer än 24
timmar utan behov av
batterier.

TEMPUS smälter in i ditt
hem med sin innovativa
design och färg.

Enkel att installera. Enkel
att programmera.
Installation och framtida
underhåll sker snabbt
och enkelt med en stor
LCD-display och ett
intuitivt gränssnitt.
Displayen kan ställas in
på ett av följande fem
språk: engelska, spanska,
franska, tyska eller
italienska.

STYRENHETEN I TEMPUS PRO-SERIEN: FLERA FUNKTIONER
REDO FÖR IoT OCH WIFI

KÄNNER AV FLÖDET

Med IoT- eller WiFimodulen kan styrenheten
fjärrövervakas och
kommas åt från vilken
plats som helst via internet
eller WiFi eller via app till
Smartphone.

Flödesövervakning är en
av de bästa hanterings
lösningarna för
vattenkällor som finns
idag. Övervaka och ingrip
vid läckande eller trasiga
system, ventiler som har
fastnat eller skadade
spridare. Problem kan
upptäckas snabbt och
förbikopplas automatiskt.

FLEXIBLA KÖRTIDER I
MINUTER ELLER
SEKUNDER
Körtider från 1 minut till 8
timmar i steg om 1 minut
uppfyller behoven för
standard- eller
droppbevattnings
installationer. Dessutom
ger möjligheten att ställa
in körtiderna mellan 1
sekund och 8 minuter
effektiv bevattning för
andra trädgårdsbehov.

SPECIFIKATIONER
MODELL

TEMPUS-SERIEN

TEMPUS PRO-SERIEN

Ström

Ingångs effekt: 220 VAC,
50 Hz; utgångs effekt: max
per station: 24 VAC
(0,25 A); max totalt (inkl.
mellanspänningskontroll):
24 VAC (0,625 A)

Ingångs effekt: 220 VAC,
50 Hz; utgångs effekt: max
per station: 24 VAC
(0,25 A); max totalt (inkl.
mellanspänningskontroll):
24 VAC (0,625 A)

Mått

186 x 140 x 67 mm (b x h
x d)

186 x 140 x 67 mm (b x h
x d)

Vikt

1,5 kg

1,5 kg

Antal stationer

4, 6 eller 8 stationer

Från 4 till 16 stationer med
expansionsmoduler på 4
stationer var upp till 16
stationer.

Antal program
2 oberoende program

4 oberoende program (ett
kan ställas in som
cirkulerande program)

Antal starttider

3 starttider per program

6 starttider per program

Bevattningstid

Från en minut till 8 timmar
(i en minuts steg)

Från en minut till 8 timmar
(i en minuts steg)

Programalternativ

Flexibel
bevattningsprogrammering:
dagligen (6 starttider per
dag); veckovis; jämna och
udda dagar; eller i intervall
om 1 till 30 dagar

Flexibel
bevattningsprogrammering:
dagligen (6 starttider per
dag); veckovis; jämna och
udda dagar; eller i intervall
om 1 till 30 dagar

Höljen

Inomhus med UV-tåligt
hölje, utomhus med UVtåligt hölje och
gångjärnsförsedd låsbar
dörr

Inomhus med UV-tåligt
hölje, utomhus med UVtåligt hölje och
gångjärnsförsedd låsbar
dörr

Garanti

Två års begränsad garanti.
Se bruksanvisningen för
mer information

Två års begränsad garanti.
Se bruksanvisningen för
mer information
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