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OVLÁDACÍ JEDNOTKA RPS46

RPS 46 OVLÁDACÍ JEDNOTKA PRO MENŠÍ SYSTÉMY
Navržena pro aplikace na zahradách rodinných domů. Jednotka 
K-Rain RPS 46 má čtyři individuální programy pro efektivní 
nastavení režimu zavlažování.

Velmi užitečnou funkcí je sezónní úprava časů, která umožňuje 
rychlé a přehledné procentuální úpravy všech zavlažovacích 
časů najednou tak, jak se mění vnější klimatické podmínky.

■ Modely se 4 & 6 sekcemi – perfektní pro trávníky zahrad.

■ 4 zcela nezávislé programy - až 4 startovací časy na program. 
Maximum 16 startovacích časů za den.

■ Model pro vnitřní instalaci s externím transformátorem.

■ Sezónní úprava časů – umožňuje rychlou změnu doby 
zavlažování pro všechny sekce najednou v rozmezí od 25%  
do 150% v 25% krocích.

■ Rain Sensor Ready – připraveno pro montáž čidla srážek, 
včetně spínače překlenutí čidla.

■ Flexibilní manuální ovládání – spuštění programu, sekce nebo 
testu systému.

■ Záložní baterie – chrání nastavení jednotky pří výpadku 
proudu.

■ Dva roky záruka.

VLASTNOSTI / PŘEDNOSTI

3504-220  Ovládací jednotka 4 sekce, 230-240 V, externí transformátor

3506-220  Ovládací jednotka 6 sekcí, 230-240 V, externí transformátor

MODELY SPECIFIKACE

Provozní specifikace
■ Rozměry: VÝŠKA: 145mm
   ŠÍŘKA: 115mm
   HLOUBKA: 45mm

■ Doba zavlažování/sekce: 1 min. až 12 hodin           
a 59 min.

■ Programy: 4

■ Startovací časy: 4 na program.

■ Zavlažovací kalendář: Individuální 7 denní, 
liché/sudé dny nebo volba intervalu.

■ Rain Sensor Ready: Čidlo přerušuje                       
automatickou závlahu pokud dojde k aktivaci 
čidla deštěm.

■ Přímý výstup na hlavní ventil nebo relé                     
čerpadla.

■ Automatický provoz, manuální spuštění cyklu 
nebo sekce, testovací funkce.  

Elektrické specifikace
■ Vstupní napětí:: 220-240 VAC, 50 Hz.

■ Výstupní napětí: 24 Volt AC, 0,85 A.

■ K solenoidovému ventilu 24 VAC 50/60 Hz  
0,5 A max.

■ Samostatný výstup na hlavní ventil/relé                
čerpadla.

■ Celkové zatížení jednotky nesmí být             
překročeno odběrem ventilu a případně relé    
čerpadla.

■ Ochrana proti přetížení: Standardní trubičková 
pojistka 20 mm, 1,0 A.

■ Záložní baterie: 9 Volt standardní alkalická 
baterie. Uloží čas a programy až na 2 týdny.

■ Zapojení: Jednotka musí být připojena v            
souladu s platnými normami a nařízeními           
kvalifikovaným odborníkem.

Číslo výrobku

JAK OBJEDNÁVAT

3404 - 220

Počet sekcí

4

APLIKACE: ZAHRADY RODINNÝCH DOMŮ




