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STEROWNIKI ZASILANE BATERIAMI

ZASTOSOWANIE
Przekaźnik typu TBOSTM jest przeznaczony do 
aktywacji urządzeń elektrycznych przy pomocy 
modułu sterującego TBOSTM lub sterownika WP 
zasilanego bateriami.

WŁAŚCIWOŚCI
• Przekaźnik dwustabilny.
• Działanie przy wskaźnikach: 10A, 230V, 50Hz.
• Połączony ze stacją na module sterującym 

TBOSTM lub sterownikiem serii 9V.

PRZEKAŹNIK ZDALNEGO STEROWANIA TBOS™ 

• Wyposażony w trwałą, wodoodporną skrzynkę 
przekaźnikową.

• Prosty montaż.

WYMIARY
Szerokość: 10,7 cm
Wysokość: 10,7 cm
Głębokość: 6,0 cm

MODEL
PRZEKAŹNIK ZDALNEGO STEROWANIA TBOS™ 

ZASTOSOWANIE
Czujnik opadu RSD jest odpowiednim 
urządzeniem w przypadku instalacji stosowanych  
w ogrodach przydomowych i na terenach 
komercyjnych.  Oszczędza wodę i przedłuża 
żywotność systemu nawadniającego poprzez 
automatyczny pomiar opadu i zatrzymywanie 
pracy systemu w warunkach deszczowej pogody.

WŁAŚCIWOŚCI
• Współpracuje ze wszystkimi sterownikami 24 

VAC oraz produktami serii TBOSTM i WP.
• Wiele ustawień wysokości opadu w zakresie 

od 3,2 do20 mm, szybkie i proste ustawianie 
poprzez obrót pokrętła. 

• Nastawny pierścień odpowietrzający pomaga 
w kontrolowaniu czasu przesychania.

• Obudowa z wysokogatunkowego, odpornego 
na promienie UV polimeru chroni elementy.

• Twardy wspornik aluminiowy oraz ramię 
rozciągające się w pełni na 15,2 cm.

•  Odporny na działanie promieni UV przedłużacz 
o długości 7,6 m zapewnia łatwe połączenie ze 
sterownikami nawodnienia.

RSD-BEX
Czujnik opadu

DANE TECHNICZNE
Nie zalecany do użytku z przewodami lub 
urządzeniami pod wysokim napięciem.
Wskazania wyłącznika elektrycznego: 3A 125/250 VAC
Pojemność elektryczna: odpowiedni do 
stosowania z maks. trzema elektrozaworami 24 
VAC, 7 VA na stację plus jeden zawór główny.
Zawiera przedłużacz liniowy (2×0,5 mm2) o dł. 7,6 m.

WYMIARY
Długość: 16,5 cm
Wysokość: 13,7 cm

MODEL
RSD-BEX

BATERIE ALKALICZNE 
BAT9AL 

CEWKA MAGNETYCZNA TBOSTM 

WŁAŚCIWOŚCI
• Cewka Magnetyczna. Moduł sterujący TBOSTM 

uruchamia cewkę, która otwiera i zamyka 
zawór.

• Zawiera fi ltr.
• 2 kable 0,75 mm2 o długości 60 cm.
• Kompatybilna wyłącznie z zaworami Rain Bird 

serii: DV, PGA, PEB i BPE.
• Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar.
• Ręczne otwieranie zaworów Rain Bird przez 

przekręcenie cewki o 1/4 obrotu.

MODEL
CEWKA MAGNETYCZNA TBOSTM 
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