
 

BUDDY 94162 

Áp lực trung bình: 1.7 - 6.8 bar. 

Lưu lượng: 1.200 LPH. 

Nguồn Pin: 2 pin 1.5V. 

Cấu tạo thân: ABS. 

Thương hiệu ORBIT  

United Kingdom. 

Mô tả sản phẩm 

Bộ điều khiển Buddy tưới cây tự động thương hiệu ORBIT - United Kingdom. Bộ điều khiển dùng nguồn Pin 
Alkalin 1.5V, gồm 2 Pin (1.5V*2 = 3V).  

Pin Alkaline là gì: là loài pin chất lượng tốt hơn nhiều so với những dòng pin than hiện nay. Pin Alkaline  làm 
từ chất liệu kiềm. Có những thương hiệu khá danh tiếng như pin Energizer, Sony, Panasonic, Maxell, Duracell, 
Camelion… pin Alkaline hiện nay khá đa dạng về mẫu mã chất lượng. Mỗi hãng pin Alkaline có chênh lệch 
nhau về năng lượng pin nhưng không nhiều.  

Bộ điều khiển được tích hợp giữa valve điện từ 3/4 inch và phần điều khiển thời gian họat động tự động theo 
chu kỳ (vòng lập) 6 giờ, 12 giờ ... phù hợp với nhu cầu cấp nước thông dụng cho cây trồng. Hàng nhập khẩu 
trực tiếp từ United Kingdom. 

Bộ điều khiển tưới tự động có màn hình LCD rộng. 
Dễ dàng cài đặt chương trình tưới. 
Màn valve có tuổi thọ cao do ứng dụng công nghệ mới. 
Thời gian tưới từ 1 đến 240 phút. 
Chế độ tưới theo chu kỳ linh hoạt: 6 giờ, 12 giờ hoặc từ 1 ngày đến 7 ngày. 
Có chế độ ngừng tưới khi trời mưa. Chế độ ngừng: 24 tiếng, 48 tiếng, 72 tiếng. 

Có chế độ tưới tay từ 1 đến 240 phút. 
Áp lực hoạt động: 1.7 - 6.8 bar. 
Có kết nối ren ngoài chuẩn NPT 27mm. 
 
Hướng dẫn cài đặt:  

1- Xoay núm điều khiển đến vị trí “time” để cài đặt thời gian theo đồng hồ đeo tay. Nhấn dấu “+” hoặc 
“-“ để điều chỉnh thời gian. 

2- Tiếp tục xoay núm đến vị trí “Start time” để chỉnh thời gian tưới lần đầu tiên trong ngày. Nhấn dấu 
“+” hoặc “-“ để điều chỉnh thời gian. 

3- Tiếp tục xoay núm đến vị trí “How long” để cài đặt độ dài (thời gian kéo dài) của 01 lần tưới 
4- Tiếp tục xoay núm đến vị trí ‘How often) để chỉnh số lần tưới trong ngày. Tối đa được 04 lần/ngày. 
5- Xoay núm về vị trí “Auto” để bộ điều khiển hoạt động. 
6- Chú ý: Chế độ Manual (tưới ngay lập tức) được kích hoạt khi nhấn nút “Manual”. Trên màn hình lúc 

đó sẽ xuất hiện thời lượng tưới 10 phút. Nhấn dấu “+” hoặc “-“ để điều chỉnh lượng thời gian cần tưới. 
 
 

CHÚC BẠN THÀNH CÔNG 

 

http://pintrongtin.com/san-pham/pin-alkaline/

