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١. واحد کنترل با قابلیت جابجایی 

۴.  دکمھ ھای برنامھ ریزی

AMICO +

شیر برقی تایمر دار             بھ دلیل برنامھ گذاری آسان و کیفیت باالی محصول، یکی از کاربردی ترین            

• تنظیم یک برنامھ
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یک خروجیشیر برقی تایمر دار

توضیحات

Amico+ 

یکجا در روز و شب، بھ راحتی مشاھده کنید.

بھ سادگی برنامھ ریزی کنید

• شروع آبیاری از ١ دقیقھ تا ٢۴٠ دقیقھ
• دوره آبیاری از ۶ ساعت تا ١۵ روز

• نمایش ساعت روزانھ
• نمایش ساعت شروع

• نمایش طول زمان آبیاری
• نمایش دوره زمان آبیاری

• نمایش زمان بعدی شروع برنامھ آبیاری

• یادآوری تعویض باطری

مشخصات فنی

• دارای یک خروجی  

• ورودی “۴/٣-”١ 

• خروجی “۴/٣

• شروع کارکرد از ١ بار فشار تا ۶ بار
• حداقل خروجی آب ۵ لیتر در دقیقھ

• حداکثر خروجی آب ۴٠ لیتر در دقیقھ
ABS• جنس بدنھ 

• دارای درپوش پالستیکی مقاوم روی کنترلر

• صفحھ نمایش ٣ اینچی با نور زمینھ

• کارکرد با ٢ عدد باطری ١٫۵ولت قلمی

• قابلیت جابجایی کنترلر

٣. صفحھ نمایش “٣، با نور پس زمینھ 

RIAN

٢. جایگاه مناسب صفحھ نمایش 

Code Models Box Qt.y Box - cm

200.4094501  AMICO+ (with French label) HOME PACK 4 36x21x15

200.4094502  AMICO+ (with English label) HOME PACK 4 36x21x15

200.4094503  AMICO+ (with Spanish label) HOME PACK 4 36x21x15

200.4094504  AMICO+ (with Greek label) HOME PACK 4 36x21x15

200.4094500  AMICO+ (with Italian label) HOME PACK 4 36x21x15

200.4094700  AMICO+ (with English label) PRO PACK 24 41x41x31

200.4094520  ELECTRIC VALVE AMICO + (spare part) n.a. n.a.
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بستھ با مصرف حرفھ ایبستھ با مصرف خانگی

و پر طرفدارترین محصوالت از سری شیر برقی ھای شرکت            و بازار  می باشد.

صفحھ نمایش بزرگ ٣ اینچی آن و نور مناسب پس زمینھ، این قابلیت را بھ شما ارائھ می دھد کھ تمام اطالعات را بھ صورت
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