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Διαδρομές καλωδίωσης για DDCWP
Για τάση μπαταρίας 9 VDC, οι μέγιστες συνιστώμενες 

διαδρομές καλωδίωσης για έναν DDCWP 8 στάσεων είναι:

 Πολύκλωνο 
καλώδιο

Απόσταση

Μέτρα Πόδια

18 AWG 60 197

16 AWG 93 305
14 AWG 150 493
12 AWG 250 820

Σειρά DDC™WP Αδιάβροχος προγραμματιστής μπαταρίας
2, 4, 6 και 8 στάσεις

Χρησιμοποιώντας πηνία με μηχανισμό 

ασφάλισης και τροφοδοτούμενοι από 

μπαταρίες, οι DDCWP είναι 100% αδιάβροχοι 

σύμφωνα με τα πρότυπα IP68, χαρακτηριστικά 

που τους καθιστούν ιδανικούς για τοποθέτηση 

σε φρεάτια βανών ή στο ύπαιθρο.

Οι αδιάβροχοι προγραμματιστές DDCWP 

διαθέτουν το αποκλειστικό σύστημα 

χειρισμού “virtual dial”, για το οποίο επίκειται 

η έκδοση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, και το 

οποίο καθοδηγεί το χρήστη στην εκτέλεση 

απλών λειτουργιών προγραμματισμού. Σε 

κάθε μοντέλο περιλαμβάνεται βραχίονας 

στερέωσης που διευκολύνει την τοποθέτηση 

και υδατοστεγείς σύνδεσμοι.

* Υπό φυσιολογικές συνθήκες
** Διατίθεται μόνο με τα μοντέλα DDCWP

Σειρές DDC™/DDC™WP Προσδιοριστικά στοιχεία

XXX XXXDDCXX - - -

Περιγραφή Προαιρετικό Στάσεις Τροφοδοσία Κλωβός

DDC— Προγραμματιστής 
με σύστημα 
χειρισμού Digital 
Dial

WP—Αδιάβροχος 2—2 στάσεις**
4—4 στάσεις
6—6 στάσεις
8—8 στάσεις

120—120 V a.c
220—220 V a.c
240—240 V a.c
9V—Μπαταρίες 9V*

(κενό)— Εσωτερικού 
χώρου

OD— Μοντέλο AC 
εξωτερικού χώρου

Για παράδειγμα:  Ένας προγραμματιστής DDCWP, 4 στάσεων, με τροφοδοσία 9 volt, παραγγέλλεται ως:

DDCWP-4-9V   και  4 x DCLS-P

Βασικά χαρακτηριστικά
Πλήρως υδατοστεγής και αδιάβροχος σε 
βάθος έως 2m, σύμφωνα με το πρότυπο IP68 
Περιλαμβάνεται βολικός βραχίονας 
στερέωσης που διευκολύνει την 
εγκατάσταση σε φρεάτια βανών ή άλλους 
στενούς χώρους
Εξοικονόμηση νερού

ρύθμιση 0 έως 200% με βήματα 
προσαύξησης 10%, ανά πρόγραμμα

Δυνατότητα μηνιαίας προρύθμισης 
– ιδανική για την έναρξη και τον τερματισμό 
λειτουργίας του συστήματος εκ των 
προτέρων
Συμβατός με τους αισθητήρες βροχής της 
Toro και άλλων κατασκευαστών
Οι 2 x 9V αλκαλικές μπαταρίες παρέχουν 
επαρκή ισχύ για μια ολόκληρη αρδευτική 
περίοδο  
Η μοναδική λειτουργία τροφοδοσίας προτού 
προβεί στην ενεργοποίηση κάποιας στάσης 
πρώτα εξασφαλίζει ότι υπάρχει επαρκής 
τάση για την απενεργοποίησή της
Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας που εμφανίζεται 
στη μεγάλη οθόνη LCD

Κοινά χαρακτηριστικά των DDC και 
DDCWP

Η αποκλειστική τεχνολογία “digital dial” της 
Toro μιμείται την απλότητα ενός μηχανικού 
περιστροφικού μηχανισμού
3 ανεξάρτητα παράλληλα προγράμματα, τα 
οποία προσδιορίζονται εύκολα στο σύστημα 
χειρισμού “digital dial”
3 ώρες έναρξης ανά πρόγραμμα 
Χρόνοι λειτουργίας 1 έως 240 λεπτών 
Διαφορετικές επιλογές για τις ημέρες 
ποτίσματος

Ημερολόγιο 365 ημερών
Περίοδος 1- 7 ημερών
Ημερολόγιο 7 ημερών, περίοδος 14 
ημερών 
Πότισμα τις μονές ή τις ζυγές ημέρες, 
εξαιρουμένης της 31ης ημέρας του μήνα

Ρολόι πραγματικού χρόνου 12-ώρου ή 24-
ώρου για ακριβή προγραμματισμό
Ενσωματωμένο σύστημα καθυστέρησης 
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λόγω βροχής 
Προγραμματιζόμενη κεντρική βάνα
Πρακτική λειτουργία ελέγχου προγράμματος
Διατήρηση των προγραμμάτων για 5 χρόνια, 
με ενσωματωμένη κερματοειδή μπαταρία
Προεπιλεγμένο πρόγραμμα για το 
ενδεχόμενο διακοπής της τροφοδοσίας
Χειροκίνητη λειτουργία ανά πρόγραμμα ή 
στάση
Λειτουργία επισκόπησης προγράμματος

Ηλεκτρολογικές προδιαγραφές
Λειτουργεί με χρήση 2 x 9V αλκαλικών 
μπαταριών (δεν παρέχονται)
Προγραμματίζει τη λειτουργία ενός πηνίου 
με μηχανισμό ασφάλισης Toro ανά στάση και 
μίας κεντρικής βάνας με πηνίο με μηχανισμό 
ασφάλισης
Μέγιστη απόσταση μεταξύ του 
προγραμματιστή και ενός πηνίου με 
μηχανισμό ασφάλισης μέσω καλωδίου 
μεγέθους 1,0 mm2 (AWG#18): 60 m
Ο προγραμματιστής είναι συμβατός με όλες 
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τις βάνες της Toro που δέχονται πηνία με 
μηχανισμό ασφάλισης (EZ Flo Plus, TPV, 
P220) και επιλεγμένα μοντέλα βανών/
πηνίων με μηχανισμό ασφάλισης άλλων 
κατασκευαστών
Συμμορφώνεται με τις οδηγίες σχετικά με την 
ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (CEE, FCC 
και C-Tick)

Μηχανολογικές προδιαγραφές
Βάρος χωρίς τις μπαταρίες των 9 volt:  
672 γραμμάρια
Διαστάσεις: 
12,6 x 14,5 x 4,9 cm 
(Υ x Π x Β)
Θερμοκρασία λειτουργίας:  
0° - 60°C
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Μηνιαία ποσοστιαία (%) ρύθμιση
Κατά την εγκατάσταση του DDCWP γίνεται ρύθμιση του 
χρόνου λειτουργίας κατά τη διάρκεια του αρδευτικού έτους. 
Κάποιες από τις παρεχόμενες δυνατότητες είναι ρύθμιση από 
0-200% και προγραμματισμός για την περίοδο από Ιανουάριο 
έως Δεκέμβριο. Με την εύκολη ρύθμιση για εποχιακή άρδευση, 
η εξοικονόμηση νερού είναι μεγαλύτερη και εξασφαλίζεται ο 
έξυπνος προγραμματισμός για όλο το έτος.

10 = 100%.  
Το 140% π.χ. ορίζεται ως 14

1 = Ο πρώτος μήνας, Ιανουάριος

ΝΕA ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Συμβατός με 
αισθητήρα
RainSensor


