
Főbb jellemzők
Modulárisan bővíthető 2-12 zónáig, 2 zónás 
modulokkal (az alapkivitel 4 zónás)
Standard vagy magas túlfeszültségű 
(csak kültéri) opciók villámkár és 
túlfeszültséghullámok ellen
Programozható szivattyúindítás, 
programonként
Programozható kútújratöltődésre várakozás 
(zónakésleltetés) programonként
Programozható mesterszelep
Elektronikus zárlat észlelés a könnyebb 
hibaelhárításhoz
Távirányító és esőkapcsoló csatlakoztatható
Nem felejtő memória (a beállított program 
megörzéséhez nem szükséges áramellátás)
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2, 4, 6, 8, 10 vagy 12 zónás – elektromos

A TMC-212 moduláris vezérlő teljes 

rugalmasságot kínál, valamint a 

vásárlói visszajelzések alapján egy sor 

értéknövelő módosítást.  A moduláris 

kialakítás azt jelenti, hogy a Toro az Ön 

vevőinek növekvő igényeit kevesebb, 

termelékenyebb és rugalmasabb 

termékkel jobban kielégíti. 

További jellemzők
3 teljesen független program, bármely zóna 
hozzárendelhető bármely programhoz
Programonként 4 indítási idő (mesterszelep 
ki/be kapcsolással)
1 perc és 4 óra közötti öntözési idő
365 napos naptár valós páros, vagy páratlan 
napi öntözési ütemtervvel
12/24 órás valós idejű óra
Független szezonális %-os állítási lehetőség 
10%-tól 200%-ig, 10%-os emelkedéssel 
Az öntözési időt automatikusan megosztja, 
ha a %-os állítás 100% felett van, így 
megakadályozza a felesleges túlöntözést
Csavarnélküli vezetéksaruk a könnyű 
telepítéshez
Beállítható 1-7 napos eső miatti késleltetés, 
megakadályozza a túlöntözést és a vízpazarlást.
Programozható zónák közötti késleltetés  
2mp-től 1 óráig
Nap kihagyása (egy nap eltávolítása a standard 
programból)
A Clear Memory (memóriatörlés) funkció 
visszaállítja az alapértelmezett beállításokat, 
vagy kitörli az értékeket (programonként) az 
egyszerű működés érdekében
Automatikus biztonsági mentési program
Professzionális, UV-álló készülékszekrény
Egybeépített szivattyúindítási / mester szelep 
kimenet
A rongálásnak ellenálló, zárható kültéri 
modell is rendelhető
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Bővítő modul funkciók
Egyidejűleg két szelepet képes működtetni
Gyorsan cserélhető
Fokozott rugalmasság a telepítést követően

Elektromos adatok
Bemeneti tápfeszültség: 120 vagy 
220/240 V-os váltóáram, 50/60 Hz 
(dugaszolható transzformátor) beltéri 
modellekhez
Kimeneti teljesítmény zónánként: 24 V-os 
váltóáram, (50/60 Hz)

0,50 A (12 VA)  zónánkénti maximum
0,50 A (12 VA) szivattyú/mester szelep
0,70 A (17 VA) teljes terhelés 

UL-besorolású, cUL, CE és C-Tick minősített
Kiemelt túlfeszültség elleni védelemmel 
rendelkező modellek rendelhetők

Mechanikai adatok
Méretek: (Beltéri modell) 
 210 x 195 x 57mm  (Ma x Sz x Mé)
Szelep kimenet:  
19 mm-es (¾”) vezeték csatlakozó  
(a szerelvénylap része)
Méretek: (kültéri modell) 
 229 x 315 x 100mm   (Ma x Sz x Mé)
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2 zónás standard 
bővítő modul 

2 zónás kiemelt 
túlfeszültség-
védelmű bővítő 
modul 

RainSensor
kompatibilis

TMR-1
kompatibilis

TMC-212 moduláris vezérlő

        1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.
Tel.: 210-0463, 323-0563, 477-2496 Fax: 477-2497
   E-mail: www.ganzhydro.huinfo@ganzhydro.hu  


	Page 1

