834 urządzenie sterujące opryskiwaniem
System TeeJet 834 zapewnia wygodne i w pełni automatyczne sterowanie pracą opryskiwacza. Zaprojektowany,
aby był łatwy w użyciu i niezawodny, system sterowania
834 jest idealny dla operatorów wymagających precyzji komputerowego sterowania dawką, bez złożoności
innych wyszukanych systemów aplikacji.

Właściwości:
 ały rozmiar i wygoda łatwego montażu.
M
Odporna aluminiowa konstrukcja symbolizująca jakość i
niezawodność.
n Proste programowanie na bazie wprowadzenia tylko
pięciu wartości.
n Podświetlone pozycje zmiennych parametrów na panelu
przednim umożliwiają łatwe przywołanie etapów programowania.
n Tryb ręczny jest dostępny dla specjalnych potrzeb aplikacji.
n
n

Jak zamawiać
NUMER CZĘŚCI

90-50014
90-50015

OPIS

Zestaw główny, konsola z pięcioma przełącznikami
(reguluje w oparciu o impulsy z czujnika ciśnienia,
jednostki US), kable, wsporniki i czujnik ciśnienia
Zestaw główny, konsola z pięcioma przełącznikami
(reguluje w oparciu o impulsy z czujnika ciśnienia,
jednostki metryczne), kable, wsporniki i czujnik ciśnienia

Uwaga: Powyższe zestawy nie zawierają czujników prędkości, zaworów
regulacyjnych lub zaworów sekcyjnych. Aby uzyskać informacje na temat
opcji czujników i zaworów odpowiednich do danego systemu, patrz sekcje
o czujnikach, zaworach regulacyjnych oraz zaworach sekcyjnych.

834-P urządzenie sterujące opryskiwaniem
Urządzenie 834-P jest specjalnie zaprojektowane do
użycia z mniejszymi opryskiwaczami z elektrycznymi
pompami zasilanymi napięciem 12 V. Zamiast sterować
zaworem regulacyjnym, jak w przypadku większości
regulatorów opryskowych, urządzenie 834-P steruje prędkością pompy i zmienia natężenie wypływu.
Zbudowane na bazie łatwego w użyciu kontrolera 834,
urządzenie 834-P umożliwia użytkownikowi dokładne
sterowanie przy minimalnym czasie konfiguracji. Szybki
montaż i konfiguracja sprawiają, że jest to idealny system
sterujący dla opryskiwaczy na tereny sportowe, do parków i innych kompaktowych opryskiwaczy mobilnych.

Właściwości:
 roste programowanie i konfiguracja.
P
Sterowanie na bazie czujnika ciśnienia oznacza łatwą
instalację.
n Przejrzysty wyświetlacz pokazuje dawkę cieczy, ciśnienie w instalacji i prędkość.
n 25 A wersja do pracy z większymi pompami.
n
n

Jak zamawiać

128

NUMER CZĘŚCI

OPIS

90-50225

Zestaw główny (obejmuje konsolę, wsporniki montażowe,
kable, moduł, wspomagający, czujnik ciśnienia,
zbliżeniowy czujnik prędkości oraz podręcznik)

75-50048

Tylko konsola
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