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Βασικά χαρακτηριστικά
Εμφάνιση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο στην 
οθόνη LCD κάθε δορυφορικής μονάδας 
Ανάγνωση, απεικόνιση και απόκριση σε 
καταστάσεις ανεπαρκούς ή υπερβολικής ροής
Δυνατότητα επέκτασης από 12 έως 48 στάσεις, με 
βήματα προσαύξησης 12 στάσεων 
Η λειτουργία των στάσεων μπορεί να γίνεται 
χειροκίνητα μέσω της χρήσης διακοπτών μοχλού 
Δυνατότητα σύνδεσης με φορητό υπολογιστή για 
τη μεταφόρτωση (“κατέβασμα”) προγραμμάτων 
για τις διαμορφώσεις μεγάλου αριθμού στάσεων 
Παρακολουθεί την κατανάλωση νερού
Δυνατότητα αναβάθμισης σε κεντρικό 
σύστημα ηλεκτρονικού υπολογιστή χωρίς 
περαιτέρω δαπάνες κτήσης υλικού εξοπλισμού 
δορυφορικών μονάδων 
Προγραμματισμός μεμονωμένων ή πολλαπλών 
στάσεων για διαδοχική λειτουργία 
Ημερολόγιο προγραμματισμού 6 εβδομάδων 
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Αυτοί οι επεκτάσιμοι προγραμματιστές 

επαγγελματικής χρήσης είναι 

κατασκευασμένοι για να λειτουργούν με 

βάση διάφορα πρωτόκολλα επικοινωνίας 

και να αποθηκεύουν τοπικά όλα τα 

δεδομένα ώστε να μην χρειάζεται 

να παρεμβαίνει κεντρικός Η/Υ για τη 

ρύθμιση της άρδευσης ή την απόκριση σε 

μηνύματα συναγερμού. 

Sentinel™  Δορυφορικές μονάδες

Προδιαγραφές 
Περιγραφή: Μεταλλικός επιτοίχιος κλωβός 
με μπροστινή είσοδο 
Διαστάσεις: 28 cm Π x 40 cm Υ x 15cm Β 
Βάρος (με 48 στάσεις): 21,1 kg
Ισχύς εισόδου: 110-120 V ac, 50/60 Hz 

230-240 V ac, 50/60 Hz 
14 mA (μηδενικό φορτίο)
400 mA (μέγιστο φορτίο)

Ισχύς εξόδου: 24 V ac, 50/60 Hz
0,25 Amp (12 VA) ανά στάση
2,0 Αmp κατά μέγιστο

Λήψη ρεύματος στάσεων: 6 στάσεις και 
μέγιστο όριο αντλίας (περιορισμός και 
μέσω λογισμικού)
Θερμοκρασίες λειτουργίας: -10° έως 60° C
Διατίθενται τρία επίπεδα προστασίας από 
υπερτάσεις
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Δορυφορικές μονάδες συστήματος Sentinel™ Προσδιοριστικά στοιχεία

SSAK XX XXX 6 X S X- - - - - - 50H-

Περιγραφή
Αριθμός 
στάσεων Τύπος κλωβού Έξοδος

Μέθοδος 
επικοινωνίας

Καλώδιο 
αισθητήρα Επιλογές προστασίας από υπερτάσεις Είσοδος

SSAK— Διάταξη δορυφορικής 
μονάδας Sentinel™ με 
πληκτρολόγιο 

12—12 στάσεις 
24—24 στάσεις
36—36 στάσεις
48—48 στάσεις

WS3— Επιτοίχιος, 
ηλεκτροστατικής βαφής 
(μικρός)

PS1— Με βάση εγκατάστασης 
από ανοξείδωτο χάλυβα 
(μεγάλος)

PP1— Με βάση εγκατάστασης 
από πλαστικό (μεγάλος)

6— Ηλεκτρική 
24 V ac

N— Στενού εύρους 
ζώνης

L— Χωρίς μονάδα 
επικοινωνίας

S—Αισθητήρας 1— Κανονική προστασία από υπερτάσεις, μπλοκ 
ακροδεκτών υψηλής χωρητικότητας, με LED

3— Προστασία από υπερτάσεις σε μικρή 
επιτοίχια βάση

4— Μπλοκ ακροδεκτών υψηλής χωρητικότητας, 
με LED, διακόπτες, στραγγαλιστικά πηνία και 
πρόσθετη προστασία από υπερτάσεις

50H— Ηλεκτρική 
50 Hz

Για παράδειγμα: Μια δορυφορική μονάδα Sentinel 24 στάσεων, με επιτοίχιο μεταλλικό κλωβό, ηλεκτρική έξοδο, επικοινωνία στενού εύρους ζώνης και προστασία υπέρτασης παραγγέλλεται ως:  
SSAK-24-WS3-6-N-S-3

Επιτοίχιος, 
ηλεκτροστατικά 
βαμμένος 
κλωβός

Κλωβός δύο 
πλευρών από 
πλαστικό, με βάση 
εγκατάστασης, 
είσοδο από επάνω, 
διπλές οπίσθιες 
πλάκες στήριξης 
και κιβώτιο 
διανομής

Κλωβός από ανοξείδωτο 
χάλυβα πάχους 1,58 mm 
(16-gauge), με βάση 
εγκατάστασης, είσοδο 
από επάνω, οπίσθια 
πλάκα στήριξης και 
κιβώτιο διανομής

Πρόσθετα χαρακτηριστικά 
Έως οκτώ διαφορετικές ώρες έναρξης ανά 
πρόγραμμα 
Διαθεσιμότητα 16 προγραμμάτων στον αυτόνομο 
τρόπο λειτουργίας
Χρόνοι λειτουργίας στάσεων από 1 λεπτό έως 4 
ώρες και 15 λεπτά 
Γενική ρύθμιση από 0-255%
Ποσοστιαία ρύθμιση από 0-255%
Ταυτόχρονη λειτουργία 1 έως 6 προγραμμάτων 
Ανάγνωση ανοικτών ή κλειστών διακοπτών 
επαφής σε κάθε διαμόρφωση αριθμού στάσεων 
Χρόνοι λειτουργίας βάσει εξατμισοδιαπνοής 
με χρήση μετεωρολογικού σταθμού χαμηλού 
κόστους 
Σταθερή (μη διαγραφόμενη) μνήμη που διατηρεί 
όλα τα δεδομένα προγραμματισμού και όλα τα 
δεδομένα πραγματικού χρόνου σε περίπτωση 
διακοπής ρεύματος για 10 χρόνια
Παρακολούθηση του ρεύματος και 
απενεργοποίηση στάσης σε περίπτωση 
υπερβολικής τάσης
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Συμβατό με  
αισθητήρα ροής

Συμβατό με αισθητήρα
RainSensor
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Σημείωση: Ορισμένα προϊόντα ενδέχεται να μην διατίθενται σε όλες τις χώρες. Απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο της 
Toro για να ενημερωθείτε σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Επικοινωνία με δορυφορικές μονάδες συστήματος Sentinel™ Προσδιοριστικά στοιχεία

 SSAK GSM1COM- -

Περιγραφή Τρόπος επικοινωνίας Μονάδα επικοινωνίας

SSAK —  Επικοινωνία με δορυφορικές μονάδες 
συστήματος Sentinel™ (Sentinel™Satellite)

COM —  Μονάδα επικοινωνίας GSM1 —  Διεθνές μόντεμ

Για παράδειγμα: 
Ένα διεθνές μόντεμ GSM για επικοινωνία με δορυφορικές μονάδες του συστήματος Sentinel™ (Sentinel™Satellite) παραγγέλλεται ως:

 SSAK-COM-GSM1

Sentinel™ Επιλογές Επικοινωνίας
Το σύστημα Sentinel παρέχει τη 

δυνατότητα πολλαπλών εναλλακτικών 

τρόπων επικοινωνίας του κεντρικού 

υπολογιστή με τις δορυφορικές μονάδες, 

που σας επιτρέπει να επιλέξετε αυτόν 

που θεωρείτε ότι ταιριάζει καλύτερα 

στις συγκεκριμένες ανάγκες μιας 

εγκατάστασης ή έναν συνδυασμό τρόπων 

επικοινωνίας για έναν μεγαλύτερο αριθμό 

εγκαταστάσεων.  

Βασικά χαρακτηριστικά
Η ασύρματη επικοινωνία του κεντρικού 
υπολογιστή με τις δορυφορικές μονάδες 
του συστήματος Sentinel καταργεί 
την ανάγκη παρεμβάσεων σε ήδη 
διαμορφωμένες εκτάσεις και είναι ιδανική 
για μεμονωμένες εγκαταστάσεις
Ethernet/Internet: Για την πρόσβαση στο 
δίκτυο και τον έλεγχο των δορυφορικών 
μονάδων του συστήματος Sentinel αρκεί 
ο συνδυασμός μιας διεύθυνσης IP και ενός 
προσαρμογέα Ethernet
Η συμβατική τηλεφωνική επικοινωνία 
μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες σας 
όταν απαιτείται αξιόπιστη επικοινωνία 
με πολλαπλές και γεωγραφικά 
απομακρυσμένες δορυφορικές μονάδες 
Τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας παρέχουν 
μια επιλογή ασύρματης επικοινωνίας 
όταν είναι προτιμητέα η απομακρυσμένη 

•

•

•

•

πρόσβαση αλλά δεν υπάρχει ενσύρματη 
τηλεφωνική γραμμή στην τοποθεσία του 
συστήματος Sentinel
Εναλλακτικές επιλογές: 

Διασπορά φάσματος (Spread spectrum) 
900 MHz 
Eκπομπή στενής ζώνης (Narrowband)
Συμβατική τηλεφωνία
Μόντεμ GSM 
Ethernet/Internet
Συνδυασμός τρόπων επικοινωνίας: 
Για παράδειγμα, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε μόντεμ GSM για την 
επικοινωνία με μια απομακρυσμένη 

•
•

•
•
•
•
•

εγκατάσταση, αλλά ασύρματη 
εκπομπή στενού εύρους ζώνης για να 
επικοινωνείτε με διάφορες δορυφορικές 
μονάδες της ίδιας εγκατάστασης
Στον βασικό εξοπλισμό των 
δορυφορικών μονάδων περιλαμβάνεται 
είτε ασύρματος πομποδέκτης στενού 
εύρους ζώνης ή οι υποδοχές που 
απαιτούνται για την εγκατάστάση 
συμβατικής συσκευής επικοινωνίας
Από την Toro διατίθεται ένα διεθνώς 
πιστοποιημένο GSM μόντεμ που είναι 
συμβατό με το σύστημα Sentinel και 
το οποίο προεγκαθίσταται κατόπιν 
παραγγελίας σε δορυφορικές μονάδες. 
Για τη σχετική παραγγελία μπορείτε 
να χρησιμοποιείτε τα προσδιοριστικά 
στοιχεία του παρακάτω πίνακα

•

•
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Sentinel™ με TDC

Βασικά χαρακτηριστικά:
Έλεγχος έως 999 δορυφορικών μονάδων
Ομαδοποίηση προγραμματιστών σε 
“συστήματα” για την πραγματοποίηση 
ξεχωριστών ρυθμίσεων σε κάθε σύστημα:

Ημέρες βροχής
Ποσοστιαία ρύθμιση
Ρύθμιση βάσει εξατμισοδιαπνοής από 
κοινή μετεωρολογική πηγή

Δυνατότητα μεταφόρτωσης (uploading) 
των αλλαγών που γίνονται επιτόπου στις 
δορυφορικές μονάδες στον κεντρικό 
ηλεκτρονικό υπολογιστή
Παροχή υποστήριξης στην κεντρική 
διαχείριση του συστήματος

Καθορισμός περιγραφών συστημάτων, 
προγραμμάτων και δορυφορικών 
μονάδων 

•
•

•
•
•

•

•

•

Σχεδιασμένο με γνώμονα την υψηλή 

ποιότητα και την αξιοπιστία, αλλά και την 

ευκολία στη χρήση, το σύστημα Sentinel 

με σύστημα ελέγχου διπλού καλωδίου 

(TDC) είναι ιδανικό για τον έλεγχο ενός ή 

περισσότερων εγκαταστάσεων άρδευσης 

εκτάσεων με διαφορετικά χαρακτηριστικά 

και ποικίλες αρδευτικές ανάγκες.

Χαρτογράφηση των θέσεων των βανών
Ομαδοποίηση συναφών δορυφορικών 
μονάδων σε συστήματα που 
μοιράζονται κοινές λειτουργίες

Ενημέρωση μέσω μηνυμάτων 
συναγερμού για τυχόν αστοχίες των 
επιμέρους στοιχείων του συστήματος, 
συμπεριλαμβανομένων ανεπιτυχών 
προσπαθειών επικοινωνίας, 
ηλεκτρολογικών προβλημάτων ή 
διακοπών ηλεκτροδότησης
Ευρύ φάσμα λειτουργιών αναφοράς:

Αναφορές χρόνου λειτουργίας
Κατανάλωση νερού
Μηνύματα συναγερμού
Καταγραφή αλλαγών στο σύστημα

•
•

•

•
•
•
•
•

Αναφορά σχετικά με την κατανάλωση 
νερού, τη βροχόπτωση και την 
εξατμισοδιαπνοή
Δυνατότητα επαναπροσδιορισμού 
της ακολουθίας ενεργοποίησης των 
βανών χωρίς επιτόπια παρέμβαση στις 
δορυφορικές μονάδες
Επισκόπηση πληροφοριών ανά ομάδα και 
δορυφορική μονάδα
Ενδείξεις κατάστασης του συστήματος για 
κάθε δορυφορική μονάδα
Ενημέρωση για την κατάσταση του 
συστήματος βάσει χάρτη

•

•

•

•

•

Κλωβός δύο 
πλευρών από 
πλαστικό, με βάση 
εγκατάστασης, 
είσοδο από επάνω, 
διπλές οπίσθιες 
πλάκες στήριξης 
και κιβώτιο 
διανομής

Κλωβός από 
ανοξείδωτο 
χάλυβα πάχους 
1,58 mm (16-
gauge) επί βάσης 
εγκατάστασης, 
με είσοδο από 
επάνω, οπίσθια 
πλάκα στήριξης και 
κιβώτιο διανομής

Sentinel™ Προγραμματιστές διπλού καλωδίου Προσδιοριστικά στοιχεία

ESBTW XXX- - -XXX XXX

Διαμόρφωση Μέθοδος επικοινωνίας Τύπος κλωβού Επιλογή κεραίας

ESBTW— EICON διπλού 
καλωδίου, ειδικής 
κατασκευής (96 
στάσεις)

DSC— Απευθείας σειριακή σύνδεση – δεν διατίθεται 
για τη σύνδεση κεντρικού Η/Υ/δορυφορικών 
μονάδων

U2—Αμφίδρομη ραδιοεπικοινωνία UHF
EN—Ethernet
WEN—Ασύρματο Ethernet
PM—Τηλεφωνικό μόντεμ
SS— Ασύρματη μετάδοση σήματος μέσω διασποράς 

φάσματος (Spread Spectrum)
FIB—Οπτική ίνα

PS1— Με βάση εγκατάστασης 
από ανοξείδωτο χάλυβα 
(μεγάλος)

PP1— Με βάση εγκατάστασης 
από πλαστικό (μεγάλος)

VRA— Κεραία για 
PS1, PP1

Για παράδειγμα:  Ένας σταθμός EICON 96 διπλού καλωδίου, ειδικής κατασκευής, με απευθείας σειριακή σύνδεση, σε 

μικρή επιτοίχια βάση, παραγγέλλεται ως: ESBTW-DSC-WS3-ATX


