
BỘ ĐIỀU KHIỂN TƯỚI NƯỚC

Green

Với thiết kế có nắp đậy và chất liệu chống thấm nước tốt, 
nâng cao độ bền sản phẩm, phù hợp cho việc lắp đặt ngoài trời, 
các khu dân cư thương mại.

Với 3 Model, điều khiển 12, 18 & 24 kênh.

Với 6 chương trình hoàn toàn độc lập - Tối đa 4 lần bắt đầu riêng cho mỗi chương trình. 
Tối đa 24 lần bật tưới trong 1 ngày.

Bộ nhớ vĩnh viễn - Lưu các chương trình cả khi bị mất điện.

Chu kỳ tưới nước 7 ngày (tưới các ngày trong tuần), chọn tưới ngày lẻ/Tưới ngày chẵn 
hoặc tưới nước ngắt quãng 1 số ngày nhất định.

Rain Off - Đình chỉ tưới nước vào mùa mưa mà thông tin cài đặt lịch trình sẽ vẫn được lưu lại.

Tưới thủ công linh hoạt - Chọn từ chế độ tưới thủ công tự động, bán tự động và tưới theo kênh đơn.

Cho phép chạy thử nghiệm hệ thống

Tiết kiệm nước - Điều chỉnh nhanh thời lượng tưới nước, mức tăng đơn vị là 10%, Tiết kiệm đến 200%.

Điều khiển van tổng/Bơm nước đầu ra

Bơm tự động lần 2 - khi cần tưới nước kép, kiểm soát phân bón hoặc lọc.

Màn hình Backlit LCD màu xanh dương lớn và trắng - Dễ đọc, với chỉ báo “No AC” trên 
màn hình LCD khi tắt mất nguồn.

Cảm biến hiện tại - Trên các kênh riêng lẻ và tính năng bỏ qua kênh bị lỗi.

Bộ vi xử lý được tối ưu về mặt sử dụng năng lượng - Đảm bảo tuổi thọ pin dài.

Đồng hồ thời gian thực cố định - Duy trì bằng dòng 3V - Được tích hợp biến áp hình xuyến 
năng suất cao.

Phản hồi âm thanh - Âm thanh nhấn phím và âm chuông báo.



Green

Green

12 Kênh, 110 Volt
Tích hợp biến áp

3918 18 Kênh, 110 Volt

3924 24 Kênh, 110 Volt

Tích hợp biến áp

Tích hợp biến áp

3912-220 12 Kênh, 220 Volt

Tích hợp biến áp

3918-220 18 Kênh, 220 Volt

3924-220 24 Kênh, 220 Volt

 

Tích hợp biến áp

Tích hợp biến áp

3912

Một bộ điều khiển đa năng thực sự có công nghệ 
độc quyền vi xử lý mới nhất và được tối ưu về mặt 
năng lượng sử dụng, thiết kế tích hợp biến áp 
hình xuyến năng suất cao. 

Các Models RPS 624 
Điều Khiển Đa Kênh

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
Cao: 9"  Rộng: 9.25"  Độ Dày: 3.5"

THÔNG SỐ HỆ THỐNG VẬN HÀNH
Thời gian hoạt động: 1 phút đến 12 giờ 59 phút.

Chương trình: 6

Số lần Chạy: 4 lần mỗi chương trình

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐIỆN
Cung cấp điện:

120 VAC/240 VAC cung cấp điện cho 24 VAC qua

một biến áp hình xuyến định mức 30VA (1.25A)

CÁCH XÁC ĐỊNH:
TÊN ĐIỀU KHIỂN  Số kênh điều khiển

  3918 18

Bộ điều khiển RPS 624

Các tính năng tiên tiến bao gồm cảm biến hiện tại 
và nhảy kênh với chỉ báo lỗi và đồng hồ thời gian thực 
đếm thời gian khi bị mất điện.
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