Προγραμματιστής
LIFETM PLUS

Here is our complete range: below you will find
the codes which will help you for your orders...
with LIFETM PLUS success is guaranteed!
LIFE™ PLUS
CODE

LIFE-P

LIFE-P-SM

LIFE-P-B

LIFE-MOD

LIFE-WF

DESCRIPTION
Life Plus, 4-station control unit
with external 220 VCA transformer

4-station expansion
module for Life Plus

4-station rear module with
external 220 VAC transformer

Life and Life Plus
programming module

Wi-Fi module for
Life and Life Plus

IT-QLIFE-I/22

PRODUCT
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Η εξέλιξη του LIFE™ είναι η επεκτεινόμενη έκδοση Plus:
Βασική έκδοση 4 στάσεων ,επεκτάσιμος έως και τις 16
στάσεις με πλακέτες επέκτασης τεσσάρων στάσεων.
Με τον LIFE™ PLUS έχετε την δυνατότητα να ελέγξετε και
να προγραμματίσετε το πότισμα του κήπου σας
οποιαδήποτε στιγμή και οπουδήποτε, προσθέτωντας
την προαιρετική πλακέτα Wi-Fi και κατεβάζοντας την
εφαρμογή Life App στο κινητό τηλεφωνό σας.

• Βελτιστοποιείστε
το πότισμα σας
συνδέοντας τον
LIFE™ PLUS
στην υπηρεσία
μετεωρολογικών
δεδομένων.
• Συνδέστε τον
LIFE™ PLUS στο
Alexa ή Google
Home για να τον
διαχειρίζεστε με
απλές φωνητικές
εντολές.
• Πλέον μπορείτε
να συνδέσετε
μέχρι 8 LIFE™
PLUS μεταξύ
τους μέχρι και 48
στάσεις. (wifi)

Κύρια Χαρακτηριστικά
Από 4 έως 16 στάσεις
4 ανεξάρτητα προγράμματα
6 εκκινήσεις ανά πρόγραμμα
Δυνατότητα ενεργοποίησης αισθητήρα βροχής
Οι αισθητήρες έχουν 5 διαφορετικούς τρόπους
λειτουργίας (Ανενεργός-Off, Έναρξη-start, Τέλοςstop, Παράλειψη-skip, Παύση-pause)
• Εκατοστιαία αναπροσαρμογή των χρόνων
ποτίσματος από 0% έως 200%
• Πρόγραμμα “Κυκλικής άρδευσης”
• Δυνατότητα λειτουργίας σε ώρες-λεπτά ή σε
λεπτά-δευτερόλεπτα(μέχρι 8 λεπτά)
• Δυνατότητα προγραμματισμού καθυστέρησης
αισθητήρα βροχής για κάθε στάση (από 1 δευτ
μέχρι 8 λεπτά)
• Μενού σε 5 γλώσσες (Ιταλικά-Italian, ΑγγλικάEnglish, Γαλλικά-French, Ισπανικά-Spanish,
Γερμανικά-German)
• Προαιρετική πλακέτα Wi-Fi
•
•
•
•
•

Τεχνικά χαρακτηριστικά
• Ευέλικτος προγραμματισμός ποτίσματος:

- Καθημερινός
- Εβδομαδιαίος
- Μονές / ζυγές μέρες
- Περιοδικότητα 1 έως 30 μέρες
• Προγραμματιζόμενη διακοπή άρδευσης έως 31
μέρες
• Επιλογή επικάλυψης ή μη των προγραμμάτων
• Αυτόματη, ημι-αυτόματη και χειροκίνητη
λειτουργία
• Αδιάλειπτη μνήμη
• Ο αισθητήρας παλμών είναι ενεργός όταν το
σύστημα δεν λειτουργεί
• Διατήρηση ώρας και ημ/νιας σε περίπτωση
διακοπής ρεύματος για 24 ώρες χωρίς την χρήση
μπαταρίας.
• Κουμπί βοήθειας-Help για διευκόλυνση
προγραμματισμού

Προδιαγραφές
• Τάση τροφοδοσίας: 220 VAC, 50 Hz;
• Ρεύμα εξόδου: μέγιστο ανά έξοδο:
24 VAC (0.5 A); Μέγ.σύνολο
(συμπεριλαμβανομένης της κεντρικής
ηλεκτροβάνας): 24 VAC (1.0 A)
• Θερμοκρασία λειτουργίας: από -10° C έως 60° C

Διαστάσεις

• 186 mm x 140 mm x 67 mm
(Μ x Υ x Β)
• Βάρος: 1.5 kg

Ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων της σειράς
LIFETM PLUS

ΠΡΟΙΟΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ

LIFE-P

LIFE-P-SM

LIFE-P-B

LIFE-MOD

LIFE-WF

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Life Plus, μονάδα 4-στάσεων με
with
external
220 VCA transformer
εξωτερικό
μετασχηματιστή
220 V

Μονάδα επέκτασης 4-στάσεων
module
Plus
για τον for
LifeLife
Plus

Πίσω μέρος προγραμμαστιστή 4στάσεων
μεVAC
εξωτερικό
μετασχηματιστή
external 220
transformer

Μονάδα προγραμματισμού Life
programming
και Life Plus module

Μονάδα Wi-Fi για τον Life και
Life
Plus
τον and
LifeLife
Plus
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