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OVLÁDACÍ JEDNOTKY

Funkce nezávislého ovládání jednotlivých sekcí jednotky STP Plus umožňuje přizpůsobit režim závlahy odlišným požadavkům na zavlažování v 
jednotlivých sekcích a tím navíc šetřit vodu. 

Ovládací jednotky řady STP Plus
Ovládací jednotka pro vnitřní prostory se 4, 6, 9 sekcemi

  Ovládací jednotka s  nejjednodušším 
intuitivním programováním a ovládáním. 
Ovládání je tak snadné, že není třeba číst 
návod.

  Okamžitě srozumitelné jednoduché 
programování umožní vidět najednou na 
přední straně ovládací jednotky všechny 
naprogramované informace jednotlivých 
sekcí.

  Nezávislé programování každé sekce 
poskytuje flexibilitu umožňující snadné 
přizpůsobení se odlišným potřebám 
zavlažování jednotlivých sekcí.

VLASTNOSTI
- Ovládací jednotka STP Plus umožňuje zvolit pro 

jednotlivé sekce více startovacích časů 
zavlažování za den (s volitelnými pauzami mezi 
starty) a pomáhá tak udržovat zdravější trávník 
a zahradu. 

- funkce adjust Water umožňuje podle potřeby 
snadno procentuálně zvyšovat nebo snižovat 
množství závlahy.  

- V případě delšího deště můžete spuštění 
automatického zavlažování odložit až o 72 hodin 
pomocí funkce Rain Delay.

- funkce Water Now umožňuje jednoduše dodat 
další závlahovou dávku jedné nebo všech sekcí, 
a n i ž  by  to  ov l i v n i l o  d ř í ve  n a s t ave ný 
harmonogram zavlažování.

- Pokud je nutné lépe hospodařit s vodou a omezit 
její používání, je možné nastavit ovládací 
jednotku tak, aby zavlažování probíhalo pouze 
v určité dny v týdnu. 

- Pro případ výpadku napájení je harmonogram 
zavlažování uložen v permanentní paměti 
ovládací jednotky.

- Na svorkovnici jednotky jsou k dispozici 
samostatné 24voltové výstupy, které umožní 
připojení bezdrátového čidla srážek (není 
součástí dodávky) nebo jiného napájeného 
příslušenství. 

SPECIFIKACE
• Doby zavlažování:
 -  0 – 240 minut v minutovém kroku 

nastavení
 -  0 – 480 minut s aktivovanou funkcí 

adjust Water 
• Startovací časy:
 - Každé sekci mohou být přiřazeny až 4 

startovací časy (v 15minutovém kroku 
nastavení času)

 - Překrývající se startovací časy se seřadí 
za sebou tak, aby nedocházelo k 
současnému spuštění dvou sekcí

• Denní harmonogram
 - zavlažování jednotlivých sekcí může 

probíhat v kombinaci libovolných dnů (v 
7denním týdenním cyklu) nebo v SUDÉ 
či LiChÉ dny.

• Funkce Rain Delay 
 - Celý harmonogram zavlažování se může 

odložit až o 72 hodin (v 12hodinovém 
kroku nastavení).).

• Funkce Water Adjust
 - Doby závlah je možné pro všechny sekce 

najednou zvýšit o 100 % nebo snížit až o 
90 % (v 10% krocích nastavení).

ELEKTRICKÉ PARAMETRY
• Požadované napájecí napětí: 
 - 230 VaC ± 10%, 50hz
• Výstup: 25,5 VaC - 0.65a 
• Ochrana proti přepětí:
 - Na straně primárního vstupu je 

vestavěný varistor z metaloxidu (mOV) 
chránící elektrické obvody

 - Na straně výstupu je vestavěný mOV pro 
každou sekci

• Ochrana při výpadku proudu:
 - Lithiová baterie udržuje datum a čas 

max. po dobu 7 dnů
 - Všechny naprogramované údaje jsou 

uloženy do permanentní paměti 
jednotky

• Kapacita jednotky:
 - Jeden elektromagnetický ventil (24 VaC), 

7Va solenoid/na sekci plus hlavní ventil.

ROZMĚRY
-  šířka: 17,8 cm
-  Výška: 15,2 cm
-  hloubka: 3,2 cm

MODELY
- iSTP4PL: STP Plus: 4 sekce – 230 V
- iSTP6PL: STP Plus: 6 sekcí – 230 V
- iSTP9PL: STP Plus: 9 sekcí – 230 V


