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STPi vezérlő

A Rain Bird STPi vezérlők a legkönnyebben programozható és működtethető vezérlők
az öntözéstechnikai iparágban. Tulajdonképpen az STPi vezérlőt annyira egyszerű kezelni,
hogy el sem kell olvasnia a használati útmutatót.

Az STPi vezérlő 4, 6 és 9 zónás beltéri változatban kapható. Az STPi vezérlő lehetővé
teszi a felhasználónak, hogy minden egyes zónához külön megadja a rajta található növények
igényeinek legmegfelelőbb öntözési ütemezést.

Az „Egy pillanat alatt” elnevezésű programozás lehetővé teszi, hogy az adott zónára
vonatkozó összes öntözési információt egy időben láthassa a vezérlőn.

· A független zónánkénti vezérlésnek
köszönhetően elég rugalmasságot biztosít
önnek, hogy alkalmazkodjon a különböző
vízigényű zónákhoz.

· Az STPi vezérlő lehetővé teszi a napi
többszöri indítási időpontot zónánként,
ezzel segít Önnek fenntartani egy
egészségesebb gyepet és kertet.

· A „Víz Beállítás” (Évszak szerinti
igazítás) funkció használatával szükség
esetén könnyedén növelheti vagy csökkentheti az öntözési program hosszát.

· Egy hosszan elnyúló esőzés alatt felfüggesztheti az öntözést akár 72 óráig, az öntözés
késleltetése (rain delay) funkcióval.

· Az „Öntözz Most” funkció lehetővé teszi Önnek, hogy további vizet juttasson ki egy
zónára, anélkül, hogy a korábban beállított programot módosítaná.

· Annak érdekében, hogy segítsen Önnek kezelni az öntözési korlátozásokat, a vezérlő
beállítható úgy, hogy csak a hét bizonyos napjain, ill. páros vagy páratlan napokon
öntözzön.

· A pontos idő és dátum csak úgy, mint az öntözési program a vezérlő tartós
memóriájában kerül tárolásra, ami áramszünet esetén is megőrzi az adatokat.

Jellemzők:
· Zóna időzítés:

0-240 perc, egy perces lépésekkel
0-480 perc, a „Víz Beállítás” funkció
engedélyezésével

· Indítási időpontok:
Zónánként akár 4 indítási időpont (15 perces
lépésekkel)

· Napi ütemezés:
Minden zóna öntözhet a hét bármelyik napján
vagy páros, ill. páratlan napokon.

· Az öntözés késleltetése:
Az egész öntözést szüneteltetni lehet akár 72
óráig (12 órás növekménnyel).

· „Víz Beállítás”
Az öntözési program az évszakok változásával az egész vezérlőre vonatkozva
állítható, akár 100%-kal is növelhető 15%-os lépésekkel, vagy akár 90%-kal
csökkenthető igény szerint.
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Elektromos adatok:
· Bemenet:

o 230VAC, 50Hz
· Kimenet:

o 24VAC, 0,65A

Feszültség védelem:
· Az elsődleges bemeneti oldalon egy MOV (metal oxid varistor) gondoskodik a mikro

áramkör védelméről.
· A kimenő oldalon minden egyes zóna előtt van egy beépített MOV.

Áram kimaradás elleni védelem:
· Lítium elem, ami elmenti a dátum és az idő beállításokat.
· A tartós memória megőriz minden program beállítást.

Szelep kapacitás:
· Egy 24VAC, 7VA szolenoid zónánként és egy mester szelep.

Típusok:
· STP-400i: 4 zónás beltéri
· STP-600i: 6 zónás beltéri
· STP-900i: 9 zónás beltéri

Méretek:
· Szélesség:17,78 cm (7”)
· Magasság:15,24 cm (6”)
· Mélység:3,175 cm (1 ¼”)


