
CO3005

Đầu vào ren trong ø27mm

theo chuẩn BSP có màng lọc

(Có tặng kèm ren trong ø34mm

nếu muốn thay đổi)

Nắp đậy

6 Nút điều chỉnh Hẹn giờ
Đầu ra ren ngoài ø27mm

(có sẵn đầu vặn ren trong

kết nối ø12mm theo bộ)

Màn hình LCD 
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TÍNH NĂNG
Kết nối với vòi nước có chuẩn ren 21mm hoặc 27mm.

Tốc độ dòng chảy lên tới 24 lít trên phút tại áp suất 2 bar (kg/cm2)

Lập trình cực kỳ dễ dàng chỉ với 6 nút bấm và một màn hình LCD lớn.

Thời gian hiển thị: AM/PM. Cài đặt thời gian tưới nước từ 1 phút đến 12 giờ 59 phút.

Tưới tất cả các ngày trong tuần. Bât/Tắt 4 lần trên 1 ngày.

Chương trình giám sát tuổi thọ của Pin điện tử giúp biết được lượng Pin còn lại.

Có năm mức báo lượng pin tiêu thụ là: 4, 3, 2, 1 vạch và sau đó hiển thị nhấp nhá.

Tự động khóa van để đảm bảo bộ hẹn giờ không thể mở khi Pin yếu.

Pin 9V Ankaline, mức tiêu thụ lượng Pin cực kỳ thấp (ít hơn 20 micro amps ở chế độ chờ)

đảm bảo tuổi thọ Pin lâu dài.

Các thao tác bằng tay dễ dàng với các nút ON/OFF.

Chế độ tưới khi trời mưa dễ dàng kích hoạt bằng cách giữ phím OFF trong 3 giây.

Lưu lượng nước đi qua lớn ở áp suất hoạt động bình thường.

Kết nối với vòi nước có áp sức cao dễ dàng làm bung roan cao su chống rò rỉ nước.

Áp suất hoạt động từ: 0.6 - 6 bar
oNhiệt độ ổn định từ 3 - 50 C
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Bộ Hẹn Giờ Tưới Tự Động Holman CO3005 giúp tiết kiệm nước

cho nhu cầu tưới cây, tiết kiệm chi phí đồng thời giúp cảnh quan 

đẹp và tốt hơn nhờ cân bằng nước, tránh thiếu và thừa nước tưới.

Sản phẩm tương thích với nhiều loại béc tưới tự động có

kích thước và lưu lượng tưới khác nhau.

Lưu lượng lên đến 24l/min tại áp suất 2.0 bar, áp suất

vận hành 0.6 - 9.8 bar, giúp máy hoạt động mạnh mẽ,

năng suất cao.

O
Chịu nhiệt từ 3-50 C, thích hợp với điều kiện khắc nghiệt.

Công suất tiêu thụ 20 micro amps trong trạng thái chờ

giúp tiết kiệm pin đồng thời kéo dài tuổi thọ sử dụng pin.

Dễ dàng sử dụng và lập trình với 6 nút điều chỉnh với màn hình

hiển thị LCD, hiển thị số và số liệu rõ ràng, chính xác.

Lập trình giờ theo tuần, 4 lần mỗi ngày, theo giờ, phút và giây

BƯỚC 1

LẮP BỘ GIẢM ÁP,

BỘ HẸN GIỜ

VÀ VAN XẢ KHÍ

BƯỚC 2

LẮP ĐẶT

ĐƯỜNG ỐNG CHÍNH,

ĐỤC LỔ, LẮP NỐI

GẮN ỐNG NHÁNH

BƯỚC 4

LẮP VAN XẢ CẶN TỰ ĐỘNG

CUỐI ĐƯỜNG ỐNG

BƯỚC 3

CỐ ĐỊNH

ĐƯỜNG ỐNG NHÁNH

BƯỚC 5

VẬN HÀNH HỆ THỐNG

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG TƯỚI VỚI BỘ HẸN GIỜ CO3005

Quét QR-Code để xem video hướng dẫn sử dụng

Holman - Úc: Hướng dẫn sử dụng Bộ hẹn giờ tự động 

ProSeries 3005 Digital Tap Timer


