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1- Hình ảnh sản phẩm:  
 

                                     
 
2- Nguồn điện sử dụng:  
Sử dụng Pin 9v.  
Lắp pin: Xoay mặt nạ của bộ điều khiển. Kéo nắp dậy hộp pin ra. Chú ý không 
làm mất ron cao su bảo vệ. Lắp pin vào đúng vị trí. Ngăn lắp pin phải luôn khô 
ráo.  
3- Thông số kỹ thuật: 
- Hoạt động với áp lực nước từ 01 đến 10 bars.  
- Liên kết đường ống nước 27 bằng ren trong và ren ngoài.  
- Vỏ bọc được làm bằng chất liệu EPDM, chịu được điều kiện lắp đặt ngoài trời.  
- Bộ điều khiển bao gồm bộ lọc và van điện.  
4- Lập trình:  
Có 03 bước lập trình đơn giản.  
- Chọn độ dài thời gian tưới, chọn chu kỳ lập lại của lần tưới và nhấn nút bắt 
đầu.  
- Chi tiết số liệu như sau:  

 Độ dài thời gian tưới (Duration): Được tính bằng đơn vị phút (mm), giờ 
(h) bằng cách di chuyển phím mũi tên lên-xuống phía bên trái bàn phím 
để lựa chọn độ dài thời gian tưới thích hợp.  
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 Chu kỳ lập lại của lần tưới (Cycle): Được tính bằng đơn vị giờ (h), ngày 
(day) bằng cách di chuyển phím mũi tên lên-xuống phía bên phải bàn 
phím để lựa chọn chu kỳ tưới thích hợp.  

 Nhấn nút cycle start kết thúc lập trình.  

Chú ý: Khi thay pin, nếu thời gian thao tác lớn hơn 30 giây, chương trình tưới đã 
lập sẽ bị xóa. Ngược lại, nếu thời gian thao tác thay pin nhỏ hơn 30 giây, chương 
trình tưới đã lập vẫn được giữ trong bộ nhớ. 
5- Lắp đặt: 
Lắp đặt pin 9v vào bộ điều khiển.  
Kết nối bộ lọc bộ điều khiển vào nguồn nước đầu vào. Nối đầu ra của bộ điều 
khiển vào hệ thống ống tưới. Bạn đã hoàn tất việc lắp đặt bộ điều khiển tự động 
cho một hệ thống tưới công nghệ tiên tiến Israel.  
 
Chúc bạn thành công. 
 


