
www.rainbird.eu104104 www.rainbird.eu

POUŽITÍ
Tato ovládací jednotka je určena do systémů 
automatického zavlažování parků, velkých 
travnatých ploch a sportovních ploch. Moulární 
řešení umožňuje výběr ze široké řady počtu sekcí 
(od 8 do 48 sekcí).

VLASTNOSTI
•	 Elektronická	ovládací	jednotka
•	 Základní	 8-sekční	 jednotka.	 Lze	 doplnit	
pomocí	dvou	8-sekčních	modulů	na	24	sekcí	a	
přidáním další schránky a dalších dvou 
8-sekčních	modulů	až	na	kapacitu	48	sekcí.

•	 Displej	se	snadno	srozumitelnými	ikonami
•	 Možnost	manuálního	 spuštění	 sekce	 nebo	

cyklu
•	 Funkce	Water	Budget	umožňující	rychlou	změnu	

dob závlah v rozmezí 0-200% v 10% krocích
•	 T lač í tko 	 ON/OFF 	 umožňuj íc í 	 vypnut í	

zavlažování
•	 Automatické	pozdržení	startu	jednoho	cyklu	při	

překrytí programů
•	 Jednotka	vybavena	pro	umístění	do	exteriéru
•	 Vestavěný	transformátor
•	 Automatický	diagnostický	jistič
•	 Samostatný	 výstup	na	 čidlo	 na	 svorkovnici	

jednotky
•	 Připraveno	 připojení	 pro	 dobíjitelný	 9V	

akumulátor uchovávající naprogramovaná data 
pro případ výpadku el. energie. Při delším 
výpadku energie bude jednotka provozovat 
závlahu v nouzovém režimu – každou sekci 
jednou denně 10 minut, počínaje 8. hodinou po 
obnovení dodávky el. el. energie.

•	 Na	LCD	displeji	se	zobrazují	varovné	ikony
•	 Možnost	 vložení	 pauzy	mezi	 spuštěním	

jednotlivých sekcí v programu v rozmezí 0-99 
vteřin

•	 Jednotka	připravena	na	dálkové	ovládání	přes	
PC. Přidáním modemu lze jednotku napojit na 
telefonní	 linku	 a	 ovládat	 pomocí	 PC	 se	
softwarem	TELE	MANAGER.

•	 Samostatný	 výstup	 na	 svorkovnici	 pro	
vodoměr	(optimalizace	spotřeby	vody,	nutný	
software)

SPECIFIKACE
Počet	programů:	3
Automatické	starty	na	den	a	program:	8
Zavlažovací	cykly
•	 7-denní	týden	s	možností	výběru	kterýchkoliv	

dnů pro závlahu
•	 1-6ti	 denní	 cyklus	 s	 jedním	 zavlažovacím	

dnem
•	 Zavlažování	v	sudé	dny/	data
•	 Zavlažování	v	liché	dny/	data	(s	nebo	bez	31.)
	 Počet	sekcí:	8	s	možností	rozšíření	po	8	sekcích	

až na 48 sekcí
•	 Doba	závlahy:	1	minuta	až	12	hodin	v	1	minutových	

krocích

DIALOG+
Modulární elektronická ovládací jednotka se třemi programy, až 48 sekcí !
Přídavná	modulární	skříňka

•	 Doba	závlahy:	1	minuta	až	5	minut	v	1-sekundových	
krocích

ELEKTRO SPECIFIKACE
Vstup:	230V,	50	Hz
Výstup:	26,5V,	50	Hz
Výkon:	50W
Možnost spuštění až tří 24V cívek RAIN BIRD 
na jedné sekci + hlavního ventilu nebo relé 
čerpadla

ROZMĚRY:
Šířka:	24,1	cm
Výška:	26	cm
Hloubka:	11	cm

MODELY
DIALOG+:	 8-sekční	 modulární	 jednotka	 s	
možností rozšíření až na 48 sekcí
DIALOG+	 Extension	 Modul:	 8-sekční	 rozšiřující	
modul
DIALOG+	Extension	Cabinet:	přídavná	modulární	
schránka na 8 – 24 dalších sekcí

DOPLŇKY
LPVK-12E:	ochrana	proti	přepětí
RAIN	CHECK:	čidlo	srážek
RSD-Bex:		čidlo	srážek
M22. spínač pro manuální spuštění jednotky 
DIALOG+
Radio přijímač pro DIALOG+
V00W1	:	čidlo	mrazu/	větru

Přídavná modulární skříňka

99-ti kanálový dálkový ovladač a radio 
přijímač

Spínač pro Dialog+: umožňuje manuální spuštění cyklu 
na jednotce Dialog+ bez nutnosti přístupu do jednotky.

OVLÁDACÍ JEDNOTKY




