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I-Core™

Kereszthivatkozások:
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I-CORE™

Műanyag házas, kültéri
28 cm magas 
33,7 cm széles 
15,9 cm

Fém lábazat 
(szürkére festett vagy 
rozsdamentes acél)  
91,4 cm magas 
39,4 cm széles 
12,7 cm mély

műanyag lábazat
magasság 99 cm  
61 cm széles 
43 cm mély

LEGFŐBB ELŐNYÖK
• A körök száma:

 - Hagyományos: (műanyag házzal) 
6 -tól 30 kör -ig, (fémházzal) 6 -tól 
42 kör -ig

 - DUAL™ dekóderrel 48 kör -ig 
• 4 egymástól független öntözési 

beállítás (8 különböző indítási 
idővel), lehetővé teszi a 
testreszabott ütemezést

• Legfeljebb 12 óra öntözési időtartam 
rugalmasságot biztosít a kisebb 
zónák számára

• Bármelyik 2 program egyidejűleg 
működtethető a hatékonyabb 
öntözés érdekében

• Időjárásérzékelő bemenet: 
 - 2 (műanyag)
 - 3 ( fém és lábazat)

• 1 szivattyú/mesterszelep kimenet 
a szivattyú indító reléhez és a 
mesterszelep aktiválásához

• Valós időben érzékeli az átfolyó 
vízmennyiséget

• Programozható az öntözés 
felfüggesztése

• Könnyen leolvasható, háttérvilágítású 
kijelző 6 válaszható nyelven

MŰKÖDÉSI ADATAI
• Transzformátor bemenet 120/230 V ~ 
• Transzformátor kimenet: (24 V ~): 1,4 A
• Egy kör kimenetele (24 V ~): 0,56 A
• Szivattyú/mesterszelep kimenete 

(24 V ~): 0,28 A

• Minősítések: műanyag ház falra 
szerelt: IP44, fém ház IP56, 
műanyag lábazat: IP34, NEMA 3R, 
UL, cUL, FCC, CE, RCM

• Garanciális idő: a gyártástól 
számított 5 év

I-CORE

Modell Leírás

IC-600-PL 6 körös vezérlő, kül- vagy beltérre, műanyag házban

IC-600-M 6 körös vezérlő, kül- vagy beltérre, fém házban

IC-600-PP 6 körös vezérlő, kül- vagy beltérre, műanyag lábazaton

IC-600-SS 6 körös vezérlő, kül- vagy beltérre, rozsdamentes acél házban

ICM-600 6 körös bedugható bővítő modul

ACC-PED
acél lábazat, szürke porszórt bevonattal, I-Core és ACC fém  
házas vezérlőkhöz

PED-SS
rozsdamentes acél lábazat, rozsdamentes acél házú I-Core  
hoz és ACC-hez

Modell Leírás

DUAL48M DUAL dekóder kimeneti modul, 48 kör -ig

DUAL-1 1 körös dekóder (2 db DBRY-6 vízmentes csatlakozóval)

DUAL-2 2 körös dekóder (2 db DBRY-6 vízmentes csatlakozóval)

DUAL-S túlfeszültség elleni védelem(4 db DBRY-6 vízmentes csatlakozóval)

DUAL

Kompatibilis:  

DUAL dekóder
135. oldal

Solar Sync  
érzékelő

146. oldal

Smart WaterMark
Elismerten víztakarékos eszköz Solar Sync -kel párosítva

Áramlásfigyeléssel és a kétvezetékes kompatibilitás képességeivel az I-Core egy ideális választás 
önálló közepes méretű közületek vagy akár csúcskategóriás lakóterületek vezérlésére is.

Flow-Sync 
átfolyásérzékelő

148. oldal
WFS érzékelő

149. oldal

Fém házas, falra szerelt 
(szürkére festett vagy 
rozsdamentes acél)  
31,4 cm magas 
39,4 cm széles 
16,5 cm mély




