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TEKNİK ŞARTNAME



PGP - ULTRA   
Sprinkler, dişli mekanizmalı, döner tiptedir ve 0,07 ile 3,23 m3/saat boşaltım hızıyla 1,7 ile 4,5 barda 4,9 ile 14,0 metre 

yarıçap içerme kapasitesine sahiptir.

Operasyonel basınç aralığıda 1,4 bar ile 7,0 bar olmalıdır.

Sprinkler, 0,29 ile 2,22 m3/saat arasında boşaltım yapan sekiz (8) standart nozul ile 0,33 ile 1,12 m3/saat arasında 

boşaltım yapan dört (4) standart düşük açılı nozul veya opsiyonel olarak eklenebilen 1,48 ile 2,01 m3/saat arasında 

boşaltım yapan dört (4) yüksek debili nozul veya 0,07 ile 0,73 m3/saat arasında boşaltım yapan altı (6) kısa yarıçap 

nozul ile kullanılabilir.

Sprinkler, paslanmaz çelik nozul alıkoyucu/yarıçap düzenleyici vida aracılığıyla yarıçap ayarlama özelliğine sahiptir.

Sprinkler, hem tam daire hem de ayarlanabilen kısmi daire yapılandırmalarında mevcuttur. Ayarlanabilen kısmi daire 

birimi, 50° ila 360° arasında çok küçük ölçülerde ayarlanabilir. Ayarlanabilen birim, kurulumun tüm aşamalarında 

ayarlanabilir.

Sprinkler, dönen nozul döner başlığını temiz bir ortama getirmek için, belirtilen gövdeye bağlı olarak, çalı tipi, 10 cm 

veya 30 cm pop-up uzunluğuna sahiptir. Sprinkler, toprak üstü çalı kafası olarak bulunur.7. İstenildiği takdirde değişik 

yarıçaplarda ve dikdörtgen, yıldız gibi şekillerde sulamayı sağlayan nozullar takılabilir olmalıdır.

Sprinkler, sprinkler yükselticinin üstüne sıkıca tutturulmuş olan kauçuk bir kapağa sahiptir. Sprinkler, belirtildiğinde, 

arıtılmış su kullanımını göstermek için mor kauçuk kalıplı bir kapağa sahiptir.

Sprinkler, kurulumdan sonra 4,5 cm çıkış yüzey çapına sahiptir ve 4 inç’lik pop-up’ta 19 cm yüksekliğe sahiptir. Sprinkler, 

¾ inç’lik dişi BSP girişine sahiptir.

Sprinkler, gövde kapağının vidasının açılması, yükseltici aksamının çıkarılması ve giriş filtre süzgecinin çekilmesiyle 

sahada kurulumdan sonra bakımdan geçirilebilir.

Dayanıklı sızdırmaz contaya sahip olmalıdır.

Su ile yağlanmasını sağlayan dişli mekanizmaya sahip olmalıdır.

Gerçek “açı hafızası” özelliğine sahip olmalıdır. Her ne şartta rotorun konumu değiştirilse bile ilk ayarlanan noktaya geri 

Yağmurlama hızı yaklaşık 10 mm/saat, nozul atış yörüngesi de normal açılı nozul yaklaşık 25 derece, düşük açılı nozul ise 

yaklaşık 13 derece olmalıdır.

3 yıllık üretici garantisi bulunmalıdır.

PS - ULTRA   
Sprinkler, 0,04 ila 1,22 m3/saat tam daire boşaltım oranı, 1 ila 2,5 bar’da 2,1 m’den 5,7 metre atış mesafesine sahiptir. 

Sprinkler, nozulu temiz bir ortama çıkarmak için belirtilen gövdeye bağlı olarak 5, 10 veya 15 cm’lik pop up uzunluğuyla 

kullanılabilir. 

Sprinkler, 2,0 metre kot farkına kadar kontrol yapabilen opsiyonel olarak takılabilen drenaj çekvalfe sahiptir.

Açı ayarı herhangi bir araç gerektirmeksizin, mevcut nozul aralığında kalmak koşuluyla 40° ila 360°  arasında elle 

yapılabilir.

Gövdede ve nozulda birer adet olmak üzere çift filtreye sahip olmalıdır. Nozul altındaki filtre kolaylıkla temizlenebilir 

yapıda olmalıdır.

Sprinkler, pop-up gövdesi geri çekilirken bu gövdeden birikintileri temizleyecek olan, basınçla çalışan, çok fonksiyonlu, UV’ye dayanıklı sızdırmazlık 

contasına sahiptir. Bu conta, sprinklerin yukarı konumda sıkışmasını önler ve normal çalışma basınçları altında sprinkler yükseltici gövdesiyle sprinkler 

kapağını sızdırmaz şekilde birleştirebilir. Conta, kolay servis için kapaktan çıkarılabilir haldedir ve değiştirilebilir.

İstenildiği takdirde değişik yarıçaplarda ve dikdörtgen, yıldız gibi şekillerde sulamayı sağlayan nozullar takılabilir olmalıdır.

Yaklaşık 43mm/saat yağmurlama hızına sahip olmalıdır.

2 yıllık üretici garantisi bulunmalıdır

½” GİRİŞLİ SPREY POP-UP SPRİNKLER   
½” GİRİŞLİ ROTOR POP-UP SPRİNKLER  (4,0 ila 9,4 m yarıçap)  

SRM   
Sprinkler, dişli mekanizmalı, döner tiptedir ve 0,08 ile 0,82 m3/saat boşaltım hızıyla 1,7 ile 3,8 barda 4,0 ile 

9,4 metre yarıçap içerme kapasitesine sahiptir.

Operasyonel basınç aralığıda 1,4 bar ile 7,0 bar olmalıdır.

Sprinkler, 0,08 ila 0,82 m3/saat arasında boşaltım yapan, üzerinde monte edilmiş halde bir (1) nozul bulunan ve 

her bir ürünle beraber teslim edilen altı (6) nozul, toplamda yedi(7) nozul ile birlikte teslim edilmelidir.

Sprinkler, paslanmaz çelik nozul alıkoyucu/yarıçap düzenleyici vida aracılığıyla yarıçap azaltma özelliğine sahiptir.

Sprinkler, ayarlanabilen kısmi daire yapılandırmasında bulunur. Ayarlanabilen kısmi daire birimi, 40° ila 360° arasında çok 

küçük ölçülerde ayarlanabilir. Ayarlanabilir birim, kurulumun tüm aşamalarında ayarlanabilir.

Sprinkler, düşük kota drenajını önlemek için kullanılan ve 2,1 m kot farkına kadar kontrol yapabilen bir opsiyonel drenaj 

çekvalfe sahiptir.

Sprinkler, kurulumdan sonra 3 cm çıkış yüzey çapına sahiptir ve 18 cm toplam yüksekliğe sahiptir. Sprinkler, ½ inç’lik 

BSP Dişi girişine sahiptir. 

Sprinkler, dönen nozul döner başlığını temiz bir ortama getirmek için, 10 cm, pop-up uzunluğuna sahiptir.

Sprinkler, gövde kapağının vidasının açılması, yükseltici aksamının çıkarılması ve     giriş filtre süzgecinin çekilmesiyle, 

kurulumdan sonra bakımdan geçirilebilir.

Su ile yağlanmasını sağlayan dişli mekanizmaya sahip olmalıdır.

Yağmurlama hızı yaklaşık 11 mm/saat, nozul atış yörüngesi de yaklaşık 18 derece olmalıdır.

2 yıllık üretici garantisi bulunmalıdır.

¾” GİRİŞLİ AÇI HAFIZALI ROTOR POP-UP SPRİNKLER (4,9 m ila 14,0 m yarıçap)
½” ROTATOR SPRİNKLER  

MP ROTATOR   
Sprinkler 0,04 ile 0,96 m3/saat debi aralığına sahip olmalıdır.

2,8 barda 2,5 ile 10,7 metre yarıçap içerme kapasitesine sahiptir.

Yağmurlama hızı en fazla 13 mm/h olmalıdır.

Sprinkler her açı ve her yarıçap ayarında aynı yağmurlama hızına sahip olmalıdır.

Sprinklerin yarıçapı tüm modellerde %25’e kadar azaltılabilir özelliğe sahip olmalıdır.

Saha da kolay tanınması için her sprinkin nozulu farklı renklere sahip olmalıdır.

Sprinkler rüzgara dayanıklı ve çok akışlı teknolojiye sahip olmalıdır. 

Sprinkler, aynı nozul da ve her açıda yağmurlama hızları eşit olmalıdır.

Sprinkler çift pop-up özelliğine sahip olmalıdır.



X – CORE   
Kontrol üniteleri (zamanlayıcılar) başka herhangi bir ekipmana ihtiyaç duymadan kolay 

programlanabilir yapıda olmalıdır.

2, 4, 6 veya 8 istasyonlu (bölgeli) modelleri bulunmalıdır.

365 günlük takvim ve 24 saati bulunmalıdır. Tek, çift gün ya da belirlenen gün boyunca sulamayı 

kesen programlama ara yüzüne sahip olmalıdır. Haftanın gününü ve yılın ayını gösteren bir 

sisteme sahip olmalıdır.

Kontrol ünitesinin kolay ulaşılabilecek yan duvarlarında resetleme tuşu olmalıdır. 

Her bir istasyona atanabilecek 3 bağımsız programı bulunmalıdır. Her bir programa 4 başlama zamanı verilebilmelidir. Her bir istasyona 1 

dakika ile 4 saat arasında çalışma süresi girilebilmelidir.

İstasyonlar arasında maksimum 4 saate kadar bekleme ayarlanabilmelidir.

Mevsimsel ayarlamaya imkan vermelidir. Mevsimsel ayarlama ile sulama süreleri %10 ile %150 arasında değiştirilebilmelidir. Arzu edildiği 

takdirde daha sonradan yardımcı üniteler eklenerek mevsimsel ayarlar, kullanıcı müdahalesi olmaksızın sensörler vasıtasıyla otomatik 

olarak yapılabilmelidir.

Ana vana/Pompa bağlantısı için ayrı bir istasyon girişi olmalıdır. 

Uzaktan kumanda takılmaya elverişli bir yapıya sahip olmalıdır. Yan duvarında uzaktan kumanda ünitesi eklemek için montaj yeri hazır 

olmalıdır.

Ünitenin üzerindeki kadranda sistem çalıştırması sağlayacak bir bölge ve sistemi kapatacak başka bir bölge olmalıdır.

Kablolu veya kablosuz hava sensörü bağlamaya uygun olmalıdır. Hava sensörü bağlandıktan sonra gerekli durumlarda hava sensörünün 

by-pass edilmesi cihazın üzerindeki kadrandan kolayca yapılmalıdır. 

Terlemeyi ve buharlaşmayı hesaplayan yerel hava koşullarına göre kontrol ünitesini günlük olarak ayarlayan gelişmiş hava sensörü ile 

uyumlu olmalıdır ve ek bir modül vb. cihazlara gereksinim duymamalıdır.

Elektrik kesintilerinde ve voltaj değişimlerinde, saat ve program ayarlarının kaybolmasını önlemek için kaybolmayan hafıza özelliğine ve 

otomatik kısa devre korumasına sahip olmalıdır. Kaybolmayan hafıza 3 adımda geri getirilebilir özellikte olmalıdır.

Yağmurlu günlerde sulamayı 1 ile 7 gün arasında ertelemeye imkan verecek programı bulunmalıdır. Arzu edildiği takdirde mikro switch 

tip yağmur sensörü eklenmesine olanak tanımalıdır. Sensörler, kontrol ünitesi üzerindeki basit bir düğme ile kapatılabilir olmalıdır.

Kontrol ünitesi her istasyonu tek tek çalıştırabilecek manuel tek istasyon çalıştırma özelliği olmalıdır.

2 yıllık üretici garantisi bulunmalıdır.

PGV SOLENOİD VANALAR   
Dayanımı yüksek, PVC glob tipi gövdesi ve kullanım etkinliğini arttıran rijit diyafram yapısına sahip olmalıdır.

Gövde 10 atü basınca kadar dayanıklı olmalıdır. Her bir vana üretim sonrasında test edilmelidir.

Manuel boşaltma ile hızlı ve kolayca vana üzerinde açma ve kapatma sağlayabilmelidir.

Çalışma basıncı 1,5 ile 10 bar arasında olmalıdır. Önerilen debi 1” (25 mm) vanalarda 0,05 ile 

7 m3/saat, 1 ½” (40 mm) vanalarda 5 ile 27 m3/saat, 2” (50 mm) vanalarda 

5 ile 34 m3/saat arasında olmalıdır.

Giriş ve çıkış bağlantıları içten dişli NPT veya BSP standartlarında olmalıdır.

Vana üzerinde, 24 VAC 50/60 Hz, yükte 350/370 mA, boşta 190 mA akıma sahip fabrika montajlı solenoid aksama 

sahip olmalıdır. Vanalar, normal kapalı konumda bulunmalıdır.

İstenildiğinde pilli kontrol üniteleri ile kullanılmak üzere uygun solenoidler ile kullanılabilir olmalıdır.

Kapak civataları kapaktan düşmeyecek şekilde monte edilmeli, sökülmesi esnasında kapak yapısından ayrılmamalıdır.  

İhtiyaç doğrultusunda daha sonradan basınç regülatörü ilavesine olanak vermelidir.

2 yıllık üretici garantisi bulunmalıdır.

ICV SOLENOİD VANALAR   
Dayanımı yüksek, cam takviyeli naylon yapıda olmalı glob tipi gövdesi ve kullanım etkinliğini arttıran, kumaşla güçlendirilmiş EPDM diyafram ve EPDM 

yatak yapısına sahip olmalıdır.

Gövde 15 atü basınca kadar dayanıklı olmalıdır. Her bir vana üretim sonrasında test edilmelidir.

Manuel boşaltma ile hızlı ve kolayca vana üzerinde açma ve kapatma sağlayabilmelidir.

Çalışma basıncı 1,5 ile 15 bar arasında olmalıdır. Önerilen debi 3” (80 mm) vanalarda 34 ile 68 m3/saat arasında olmalıdır.

Giriş ve çıkış bağlantıları içten dişli NPT veya BSP standartlarında olmalıdır.

Vana üzerinde, 24 VAC 50/60 Hz, yükte 350/370 mA, boşta 190 mA akıma sahip fabrika montajlı solenoid aksama sahip olmalıdır. Vanalar, normal kapalı 

konumda bulunmalıdır.

İstenildiğinde pilli kontrol üniteleri ile kullanılmak üzere uygun solenoidler ile kullanılabilir olmalıdır.

Kapak civataları kapaktan düşmeyecek şekilde monte edilmeli, sökülmesi esnasında kapak yapısından ayrılmamalıdır.  

İhtiyaç doğrultusunda daha sonradan basınç regülatörü ilavesine olanak vermelidir.

5 yıllık üretici garantisi bulunmalıdır.

PLASTİK ELEKTRİKLİ VANALAR (1”, 1 ½” , 2”,3”) KONTROL ÜNİTELERİ (TIMER – ZAMANLAYICI)



ÇOK (30) İSTASYONLU KONTROL ÜNİTELERİ 

I – CORE   
Kontrol üniteleri (zamanlayıcılar) başka herhangi bir ekipmana ihtiyaç duymadan 

kolay programlanabilir yapıda olmalı ve geniş arka aydınlatmalı ekranı ile 

karanlık ortamlarda da programlamaya olanak tanımalıdır. Toplam çalışma 

süresi hesaplayıcısının her program için toplam sulama süresini göstermesi 

gerekmektedir. 

Kontrol üniteleri hava ve güneş koşullarına karşı korunaklı, malzeme kalitesi ile dış 

etkilere karşı dayanıklı ve dış mekanda kullanılabilecek bir yapıya ve izinsiz müdahale ve çalınma riskine karşı anahtarlı bir plastik kabine sahip 

olmalıdır.

6 istasyonlu (bölgeli) fabrika çıkışlı modele istenildiği takdirde modül ilavesi ile 6 istasyonlu artırımlar la 30 istasyona kadar genişletilebilir 

özellikte olmalıdır.

365 günlük takvim ve 24 saati bulunmalıdır. Tek, Çift gün ya da belirlenen gün boyunca sulamayı kesen programlama ara yüzüne sahip 

olmalıdır. Haftanın gününü ve yılın ayını gösteren bir sisteme sahip olmalıdır.

Kontrol ünitesinin kolay ulaşılabilecek arka yüzünde resetleme tuşu olmalıdır. 

Her bir istasyona atanabilecek 4 bağımsız programı bulunmalıdır. Her bir programa en az 8 başlama zamanı verilebilmelidir. Mevcut 

programlarından en az birine özel uygulamalarda kullanılabilmesi için en az 16 başlama zamanı verilebilmelidir. Her bir istasyona 1 dakika ile 

12 saat arasında çalışma süresi girilebilmelidir. Aynı anda 2 program eşzamanlı olarak başlatılabilir olmalıdır. 

Kontrol ünitesine bağlı olan vanalardan en az beşini (ana vana da dahil olmak üzere) aynı anda çalıştırabilir özellikte olmalıdır. 

Ana vana/Pompa bağlantısı için ayrı bir istasyon girişi olmalıdır.

İstasyonlar arasında maksimum 9 saate kadar bekleme ayarlanabilmelidir.

Mevsimsel ayarlamaya imkan vermelidir. Mevsimsel ayarlama ile sulama süreleri %0 ile %300 arasında değiştirilebilmelidir. Arzu edildiği 

takdirde daha sonradan yardımcı üniteler eklenerek mevsimsel ayarlar, kullanıcı müdahalesi olmaksızın sensörler vasıtasıyla otomatik olarak 

yapılabilmelidir. Mevsimsel ayarlama genel olarak yapılabildiği gibi yılın her ayına farklı özellikler girilebilmelidir.

Uzaktan kumanda takılmaya elverişli bir yapıya sahip olmalıdır. Yan duvarında uzaktan kumanda ünitesi eklemek için montaj yeri hazır 

olmalıdır.

Ünitenin üzerindeki kadranda sistem çalıştırması sağlayacak bir bölge ve sistemi kapatacak başka bir bölge olmalıdır.

En az 2 kablolu veya kablosuz hava sensörü bağlamaya uygun olmalıdır. Hava sensörü bağlandıktan sonra gerekli durumlarda hava 

sensörünün by-pass edilmesi cihazın üzerindeki kadrandan kolayca yapılmalıdır. Ayrıca bağlanacak hava sensörleri sadece belirli 

istasyonlar tarafından aktive edilecek şekilde programlanabilmelidir.

Terlemeyi ve buharlaşmayı hesaplayan yerel hava koşullarına göre kontrol ünitesini günlük olarak ayarlayan gelişmiş hava sensörü ile 

uyumlu olmalıdır ve ek bir modül vb. cihazlara gereksinim duymamalıdır.

Elektrik kesintilerinde ve voltaj değişimlerinde, saat ve program ayarlarının kaybolmasını önlemek için kaybolmayan hafıza özelliğine ve 

otomatik kısa devre korumasına sahip olmalıdır. Kaybolmayan hafıza 3 adımda geri getirilebilir özellikte olmalıdır.

Yağmurlu günlerde sulamayı ertelemeye imkan verecek programı bulunmalıdır. Arzu edildiği takdirde mikro switch tip yağmur sensörü 

eklenmesine olanak tanımalıdır. Sensörler, kontrol ünitesi üzerindeki basit bir düğme ile kapatılabilir olmalıdır.

Harici bir debi sensörü ile cihaz üzerinden gerçek zamanlı debi bilgisi ve toplam çalışma süresi hesaplayıcısının her program için toplam 

sulama süresini göstermesi gerekmektedir.

Belirli günlerde sulamanın yapılmasının arzu edilmeyeceği aralığın verileceği “sulama aralığı” ve “sulamasız gün” seçenekleri bulunmalı, 

belirtilen süre boyunca sulamanın durmasını ve belirtilen süre geçtikten sonra tüm programların müdahaleye gerek kalmaksızın normal 

koşullara geri dönmesine olanak tanımalıdır. 

Kontrol ünitesi her istasyonu tek tek çalıştırabilecek manuel tek istasyon çalıştırma özelliği olmalıdır.

5 yıllık üretici garantisi bulunmalıdır.

ÇOK (42) İSTASYONLU KONTROL ÜNİTELERİ

ACC   
Otomatik sulama kontrol üniteleri; büyük, arka aydınlatmalı, 

20 karakterle 8 satırlı ekran ve kullanıcı dostu çevirmeli ve 

basmalı tip programlama ile gelişmiş ticari tasarıma sahiptir. 

Kontrol ünitesi, programlama ve tanılama için araçlar olmadan 

kontrol ünitesi muhafazasının dışına kolayca çıkarılabilen, 

(kullanıcı arayüzünü ve tüm program hafızasını içeren) 

çıkarılabilir bir yüz paketine sahiptir. Kontrol ünitesi uçucu 

olmayan belleğe sahiptir.

Kontrol ünitesi aynı zamanda, Normal olarak Açılan ya da Normal olarak Kapanan şekilde yapılandırılabilen, bağımsız şekilde 

programlanabilen iki Pompa/Ana Vana çıkışına sahiptir. Pompa/Ana Vana aktivasyon kombinasyonları, istasyon tarafından 

programlanabilir; her istasyon, istasyon herhangi bir nedenle her aktif hale getirildiğinde yapılandırılan bir, iki, her iki P/MV çıkışına sahip 

olabilir veya hiçbir P/MV çıkışına sahip olmayabilir.

Kontrol ünitesi, saha kablo tesisatına bağlı zararlı aşırı yüklenmeleri önlemek için arıza tanımalı devre kesiciye sahiptir.

Sulama kontrol üniteleri, her biri 10 otomatik başlama süreli 6 otomatik programa sahiptir. Başlama Süreleri bir dakikalık artışlarla 

ayarlanır ve 24 saatlik veya AM/PM zaman formatlarında ayarlanabilir. 

Her program ve istasyon alfanümerik karakterlerle benzersiz şekilde isimlendirilebilir.

Otomatik programlar; Kesişme, Yığılma veya programlanabilir SmartStack işlemi (eğer bu özellik kullanılıyorsa SSG/SmartStack 

işlemi dahil) için ayrı ayrı yapılandırılır. SmartStack işlemi operatörün, Yığılma başlamadan önce kesişmeye olanak veren program 

sayısını belirlemesine imkan sağlar.

Otomatik programlar, program tarafından, isteğe bağlı Haftanın Günü, Aralıklı Gün (1 ila 31 gün) veya Tek ya da Çift sayılı Günler ile 

programlanabilir sulama günü çizelgelerine sahiptir. 

Kontrol ünitesi, her istasyon için bir saniyelik artışlarla 1 saniye ve 6 saat arasında çalışma başlama sürelerine olanak verir.   

Kontrol ünitesi, 31 güne kadar programlanabilir Yağmur Durumunda Kapanma gecikmesine sahiptir. Bireysel programlar veya tüm 

kontrol ünitesi, yüzde bir aralıklarla % 0 ila 300 arasında Mevsim Ayarı ile ayarlanabilir.

Kontrol üniteleri, istasyonlar arasında programlanabilir duraklamalarla, tüm istasyonların herhangi bir sırada çalışmasına olanak veren 

özel uygulamalar için 4 adet ek Özel Manuel programa sahiptir. Özel Manuel programlar otomatik olarak çalışmayabilir, ancak kadranlı 

kumandalardan operatör tarafından herhangi bir zamanda başlatılabilir.

Kontrol ünitesi, sistem açılışları ve tanılamalar için bütün istasyonların kullanıcı girişli süre boyunca sırayla çalışmasına olanak veren ve 

her biri 10 dakikaya kadar bir saniyelik artışlarla programlanabilen Hızlı Kontrol test programına sahiptir.

Kontrol ünitesi, program tarafından her sensöre programlanabilir tepkiyle 4’e kadar anahtar kapanış sensörü bağlantısına olanak tanır. 

Sensör tepkisi a) Kontrol ünitesinin sulamayı durdurduğu, ancak “sulama süresini” saymaya devam ettiği, böylece su penceresi sonunun 

bozulmaması gereken yerden devam ettiği Erteleme durumundan veya b) Duraklama durumundan oluşabilir.

Kontrol ünitesi, kontrol ünitesinin ana güç modülü yoluyla bağlanan doğru debimetre bağlantısına olanak verir. Debimetre, gerçek akışı 

galon veya litre cinsinden ölçer. Kontrol ünitesi bir öğrenme moduna sahiptir, burada kontrol ünitesi her bir tek istasyonu kısa bir süre 

çalıştırır, her istasyon için gerçek akışı öğrenir ve istasyona göre bilgileri dahili olarak saklar.

Temel kontrol ünitesi, altı istasyonun her biri için iki modüler çıkışta minimum 12 istasyona sahiptir ve maksimum kapasite olarak 42 

istasyona kadar altı istasyonluk modüler artışlarla herhangi bir zamanda genişletilebilir.



48 İSTASYONLU DEKODER SİSTEM  

I – CORE DUAL DEKODER SİSTEM   
Kontrol üniteleri (zamanlayıcılar) başka herhangi bir ekipmana ihtiyaç duymadan kolay programlanabilir yapıda olmalı ve geniş arka 

aydınlatmalı ekranı ile karanlık ortamlarda da programlamaya olanak tanımalıdır. Toplam çalışma süresi hesaplayıcısının her program için 

toplam sulama süresini göstermesi gerekmektedir. 

Kontrol üniteleri hava ve güneş koşullarına karşı korunaklı, malzeme kalitesi ile dış etkilere karşı dayanıklı ve dış mekanda 

kullanılabilecek bir yapıya ve izinsiz müdahale ve çalınma riskine karşı anahtarlı bir plastik kabine sahip olmalıdır.

48 istasyonu çalıştıracak kapasitede olmalıdır.

365 günlük takvim ve 24 saati bulunmalıdır. Tek, Çift gün ya da belirlenen gün boyunca sulamayı kesen programlama ara yüzüne sahip 

olmalıdır. Haftanın gününü ve yılın ayını gösteren bir sisteme sahip olmalıdır.

Kontrol ünitesinin kolay ulaşılabilecek arka yüzünde resetleme tuşu olmalıdır. 

Her bir istasyona atanabilecek 4 bağımsız programı bulunmalıdır. Her bir programa en az 8 başlama zamanı verilebilmelidir. Mevcut 

programlarından en az birine özel uygulamalarda kullanılabilmesi için en az 16 başlama zamanı verilebilmelidir. Her bir istasyona 1 dakika 

ile 12 saat arasında çalışma süresi girilebilmelidir. Aynı anda 2 program eşzamanlı olarak başlatılabilir olmalıdır. 

Kontrol ünitesine bağlı olan vanalardan en az beşini (ana vana da dahil olmak üzere) aynı anda çalıştırabilir özellikte olmalıdır. 

Ana vana/Pompa bağlantısı için ayrı bir istasyon girişi olmalıdır.

İstasyonlar arasında maksimum 9 saate kadar bekleme ayarlanabilmelidir.

Mevsimsel ayarlamaya imkan vermelidir. Mevsimsel ayarlama ile sulama süreleri %0 ile %300 arasında değiştirilebilmelidir. Arzu edildiği 

takdirde daha sonradan yardımcı üniteler eklenerek mevsimsel ayarlar, kullanıcı müdahalesi olmaksızın sensörler vasıtasıyla otomatik 

olarak yapılabilmelidir. Mevsimsel ayarlama genel olarak yapılabildiği gibi yılın her ayına farklı özellikler girilebilmelidir.

Uzaktan kumanda takılmaya elverişli bir yapıya sahip olmalıdır. Yan duvarında uzaktan kumanda ünitesi eklemek için montaj yeri hazır 

olmalıdır.

Ünitenin üzerindeki kadranda sistem çalıştırması sağlayacak bir bölge ve sistemi kapatacak başka bir bölge olmalıdır.

En az 2 kablolu veya kablosuz hava sensörü bağlamaya uygun olmalıdır. Hava sensörü bağlandıktan sonra gerekli durumlarda hava 

sensörünün by-pass edilmesi cihazın üzerindeki kadrandan kolayca yapılmalıdır. Ayrıca bağlanacak hava sensörleri sadece belirli 

istasyonlar tarafından aktive edilecek şekilde programlanabilmelidir.

Terlemeyi ve buharlaşmayı hesaplayan yerel hava koşullarına göre kontrol ünitesini günlük olarak ayarlayan gelişmiş hava sensörü ile 

uyumlu olmalıdır ve ek bir modül vb. cihazlara gereksinim duymamalıdır.

Elektrik kesintilerinde ve voltaj değişimlerinde, saat ve program ayarlarının kaybolmasını önlemek için kaybolmayan hafıza özelliğine ve 

otomatik kısa devre korumasına sahip olmalıdır. Kaybolmayan hafıza 3 adımda geri getirilebilir özellikte olmalıdır.

Yağmurlu günlerde sulamayı ertelemeye imkan verecek programı bulunmalıdır. Arzu edildiği takdirde mikro switch tip yağmur sensörü 

eklenmesine olanak tanımalıdır. Sensörler, kontrol ünitesi üzerindeki basit bir düğme ile kapatılabilir olmalıdır.

Harici bir debi sensörü ile cihaz üzerinden gerçek zamanlı debi bilgisi ve toplam çalışma süresi hesaplayıcısının her program için toplam 

sulama süresini göstermesi gerekmektedir.

Belirli günlerde sulamanın yapılmasının arzu edilmeyeceği aralığın verileceği “sulama aralığı” ve “sulamasız gün” seçenekleri bulunmalı, 

belirtilen süre boyunca sulamanın durmasını ve belirtilen süre geçtikten sonra tüm programların müdahaleye gerek kalmaksızın normal 

koşullara geri dönmesine olanak tanımalıdır. 

Kontrol ünitesi her istasyonu tek tek çalıştırabilecek manuel tek istasyon çalıştırma özelliği olmalıdır.

5 yıllık üretici garantisi bulunmalıdır.

ÇOK İSTASYONLU DEKODER SİSTEM  

I – CORE DUAL DEKODER SİSTEM

Kullanılabilen dekoder özellikleri bir (1) ve iki (2) istasyonlu olmalıdır.

Dekoder sisteminin harici aşırı akımlardan korunması için topraklamayı 

sağlayan özel bir dekoderi olması gerekmektedir.

Dekoder modülü dekoderin çalışmasını ve tanı bilgilerini görüntüleme özelliği 

olmalıdır.

Dekoder ve kontrol ünitesinin 48 istasyonu çalıştırabilmesi gerekmektedir.

Tüm dekoderlerin bağlantı biçimi su geçirmez konnektörler ile olmalıdır.

Dekoder modülünün 3 adet çiftli kablo hattı çıkışı olmalıdır.

En fazla 48 istasyon olan dekoder sisteminde aynı hattı takip eden kablo 

boyutu; 1500m olduğunda, 2x1,5 mm2, 2300 m olduğunda 2x2,5 mm2 

olmalıdır.

Dekoder sistemde kullanılan çiftli kablonun NYY özelliği olmalıdır.

ACC – 99D – DEKODER SİSTEM

99a kadar istasyon çalıştırma kapasitesi

6 otomatik program ve dört yardımcı manuel programla toplamda 10 program kapasitesi

İstasyon tarafından programlanabilen P/MV çıkışları

Bir debi ölçer ve dört sensör girişi

İstasyonları sırayla ya da eşzamanlı gruplar halinde çalıştırabilme seçenekleri

Programlanabilen alarm yanıtlarıyla debi algısı 

İstasyonların ayarlanabilen 6 saate kadar çalışma ve 4 saate kadar bekletme süreleri

Elektrik devresinde problem olan istasyonları algılayabilme ve bunları atlayarak diğer istasyondan sulamaya devam edebilme

Kontrolöre uzaktan kumanda, ET sistemi vb. kurabilmek için Smartport girişi

Hızlı sistem kontrolünü sağlayan test programı

İstasyon adları, çalışma süreleri, başlama saatleri, programlar vb. gibi özellikleri güvenli bir şekilde depolayabilme 

Alandaki istasyonlara 6 adede kadar 2 kablolu yol kurabilme özeliği

Önceden ayarlanan sulamanın istenmediği saatlerde her türlü otomatik sulamayı bu süre bitene kadar durdurma

LCD ekranlı monitörü sayesinde düşük ışıkta bile görülebilme özelliği

%10’luk artırımlarla %0-200 arası sulama süresini artırıp azaltma özelliği

Sulama süreleri 1-120 dakika arasında, 1’er dakikalık artırımlarla yapılabilmelidir

Değişken veya haftalık program, her gün için, 3,4,5,6,7,8,9 günde bir defa sulama yapabilme özelliğine sahip olmalıdır

Kopyala-Yapıştır özelliği sayesinde daha hızlı ve kolay program yapabilme özelliği

Aynı anda (50Hz’de) 14 solenoid çalıştırabilme özelliği

Her istasyona 1 ya da 2 adet dekoder bağlayabilme özelliği

Yalnız başına çalışabilme ve bir merkezi kontrol sistemine bağlı olarak çalışabilme özelliği

Arayüz modülü sayesinde merkezi kontrol sitemine bağlanabilme özelliği



SULAMA MERKEZİ KONTROL SİSTEMİ99 İSTASYONLU KONTROL ÜNİTELERİ

DEKODER

%100 su geçirmez olmalıdır.

Fabrika çıkışlı adres kodları olmalıdır.

Vana kutusunun içinde ya da toprakta kullanılabilir

Üzerindeki iki adet mavi kablo sinyal kablosuna bağlanmalıdır.

Dekoder ile solenoid arasındaki maksimum mesafe 100 metre olmalıdır

Güç harcaması pasif durumda 1mA’den az çalışma durumunda ise maksimum 15mA olmalıdır.

0 ila 50 Santigrad derecelerde çalışabilmelidir.-20 ila 70 santigrad derecelere    dayanabilmelidir

DEKODER DATA KABLOSU

Bakır iletkenler

0,7mm Polietilen mavi ve siyah koruma kılıfı

Mavi renkli polietilen dış kılıf

Avrupa Standardı:

2 X 2,5mm2

Maksimum akım: gömülü 46A, açık hava 33A

Ağırlık: 162kg/km.

IMMS

Yazılım, kontrol üniteleriyle eksiksiz iki yönlü iletişim sağlayabilmeli, kontrol ünitelerinin fonksiyonlarını tamamen yerine getirebilmeli ve tüm 

kontrol ünitesi fonksiyonlarına, programlamaya, raporlamaya ve kayıt tutmaya erişim sağlayabilmelidir. Yazılımın sulama olaylarını sürekli 

olarak iletmesi gerekmez; yazılım bu olayları kontrol ünitelerine yükler, böylece tüm sulama programları merkezi bilgisayardan çevrimdışı 

olarak yürütülebilmelidir. Sistem; önceden programlanmış bütün talimatların tüm özelliklerle yürütülmesi için kontrol ünitesinden başka bir 

saha donanımı gerektirmemelidir.

Yazılım, merkezi bilgisayara bağlantı noktasını paylaşan saha başına 100 kontrol ünitesine kadar, uygun ve en düşük maliyetli iletişim için 

sahalarda kontrol ünitesi gruplarının düzenlenmesine olanak verebilmelidir.

Yazılım, son merkezi sistemin indirilmesinden itibaren sahada değişiklik olup olmama durumunu, kontrol ünitesinin (ünitelerinin) halihazırda 

aktif olup olmadığını (sulama yapıp yapmadığını), sensörlerin ve kontrol ünitelerinin kapalı konumda olup olmadığı dahil, herhangi bir 

sahadaki tüm kontrol ünitelerinin durumlarını gösterebilme yeteneklerine sahip olmalıdır.

Yazılım, bir akış sensörüyle donatılmış her kontrol ünitesinin mevcut ve birikmiş akışını otomatik olarak veya operatör tarafından isteğe bağlı 

olarak alır ve son benzer geçen zamana kıyasla (yani son aya kıyasla aydan güne vb.) günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak galon veya litre 

cinsinden toplam su kullanımını gösterebilmelidir.

Yazılım; her kontrol ünitesi için akış, devir ve sulama, pompa/ana vana birleşimleri ve programlanabilir Eş Zamanlı İstasyon Grupları için tüm 

ayarları içeren ayrı bir istasyon veri tabanı özelliğine sahip olmalıdır.

Yazılım, ortak tablo formatları için dışa gönderim fonksiyonlarıyla kontrol ünitesi, saha ve sistem tarafından su kullanımının detaylı özetlerini 

sunabilmelidir. Yazılım, gerçek başlama ve bitiş sürelerini, düzenlemeler yapıldığında gerçek zamanlı olarak hesaplar ve tüm başlama, 

çalışma, yığılma/kesişmelerin ve operatör tarafından yapılan diğer değişikliklerin etkisini gösterebilmelidir. Yazılım aynı zamanda, tüm 

program sürelerinin Gant tablosu biçiminde renk kodlu görsel göstergesini de sağlamalıdır.

Yazılım, gönderilen ve alınan tüm iletişimlerin durumlarını gerçek zamanlı olarak gösterebilmeli ve bunların tamamen veya kısmen başarılı 

olup olmadığını belirtmelidir. Yazılım, bütün iletişim fonksiyonları için iletme ve alma gösterge ışıklarını içermelidir.

Kontrol yazılımı aynı zamanda, merkezi bilgisayarda gösterim için sahadan kontrol ünitesi programlarını geri alabilir, sahada kontrol 

ünitelerinde yapılan program değişikliklerinin merkezi veri tabanına kaydedilmesine olanak verir veya saha değişikliklerinin merkezi 

bilgisayardan gelen programlarla değiştirilmesine imkan sağlayabilmelidir.

Merkezi yazılım, yazılım programlarının otomatik olarak indirilmesine veya saha kontrol üniteleriyle senkronizasyonuna olanak tanır ve 

maliyeti düşürmek ve tepki süresini artırmak için alarmları ve durumu kontrol etmek üzere daha sık otomatik iletişim aralığına imkan 

sağlar. Yazılımın acil durumlarda sensör ve vana kapanışları ve reaksiyonları için çevrimiçi olması gerekmemeli ancak kontrol üniteleri 

tarafından rapor edildiğinde acil durumları belirtmelidir.

Yazılım, işlemlerin Sistem, Saha ve Kontrol Ünitesi seviyeleri için özelleştirilmiş harita grafiklerine sahip olmalıdır. Her seviye, 

operatörlerin doğrudan komutları ve indirmeleri yürüttüğü özel “saha haritasına” sahip olmalıdır.

Yazılım, sulama sistemindeki tüm birimler için sınırlar ve hedefler yaratmak ve bunları birleştirmek ve bireysel istasyon sembollerini 

içermek üzere düzenleme araçları içermeli, bu sınırlar ve hedefler, sunucu yazılımında gerçek boyutlu olarak ölçeklenen bir arka plan 

görüntüsü üzerinde (JPG, GIF, TIF, BMP veya PNG formatları) oluşturulabilmelidir.

Harita grafikleri editörü, operatör için faydalı olduğu görülen başka hedeflerin, bölge özelliklerinin vb. yaratılmasına da izin vermelidir. 

Harita grafikleri seçilebilir durumda olmalı ve arka plan görüntüsü kapatıldığında da sisteme bağlı vektör tabanlı kontrol nesnelerinden 

işlemlerin yapılmasını sağlamaya devam edebilmelidir.

Merkezi bilgisayar minimum 512 MB RAM’e sahip,  Service Pack 2 veya üstü Windows XP, Windows Vista veya Windows 7 (32 bit veya 

64 bit sürümleri) işletim sistemleri ile uyumlu olmalıdır.

GCBL kablosu yoluyla Sahalarla kablolu iletişim, merkezi bilgisayarda en az bir uygun USB veya seri iletişim bağlantı noktası 

gerektirmelidir. Sabit hatlı POTS bağlantıları ya da cep telefonu GSM bağlantıları için aramalı iletişimler, bilgisayar yerinde donanım 

tabanlı bir modem gerektirir. Hem aramalı (POTS, Geleneksel Telefon Hizmeti) hem de GSM cep telefonlu Sahalar için telefon 

bağlantıları, en az 4800 baud hızla güvenilir işletime sahip v.92 veya üstü bilgisayar modemi gerektirir. 



PİLLİ KONTROL ÜNİTELERİ (PİLLİ TIMER – ZAMANLAYICI)  

SULAMA KONTROL KABLOLARI

Sulama kontrol kabloları, solenoid vanalar ve sulama kontrol üniteleri arasında kullanılır.

Kablolar tek iletkenli tip UF onaylı ve doğrudan toprağa gömülü kullanım için tasarlanmış olmalıdır.

Kablolar, hafif çıplak bakır iletkenli, tek telli veya halat yapıda olmalıdır.

Kablolar; tuz, asit veya alkalin kontaminantlara oldukça dayanıklı olan özel polivinil klorür yalıtımlı 

ekstra kalınlıkta koruyucu kılıf ile sarılmalıdır.

Kabloların bakır iletkenliği, ASTM B-3, B-8 standartlarının gereklilikleriyle uyumlu olmalıdır.

NODE

Pilli kontrol üniteleri vana üzerine ya da yanına konumlandırılabilir, 

dışarıdan gelebilecek darbelere karşı dayanıklı yapıda olmalıdır. 

Monte edildiği ortamda, 3,7 metre derinliğe kadar su geçirmez, 

kirli ve çamurlu saha koşullarında dahi fonksiyonlarını 

gerçekleştirebilir özelliğe sahip olmalıdır.

1, 2, 4 veya 6 istasyonlu (bölgeli) modelleri bulunmalıdır. Tek 

istasyonlu modeli DC latching solenoidli olmalıdır. 2, 4 veya 6 istasyon modelleri solenoidsiz olmalıdır.

Sembollerin anlaşılması için geniş likit kristal ekranı olmalıdır.

Çalışmasının aksamaması ve pil ömrünün uzatılması için maksimum iki adet 9V pil kullanılabilmelidir. Pil seviyesi ekran üzerinden kontrol 

edilebilmelidir.

Her bir istasyona atanabilecek 3 bağımsız programı bulunmalıdır. Her bir programa 4 başlama zamanı verilebilmelidir. Her bir istasyona 1 dakika ile 6 

saat arasında çalışma süresi girilebilmelidir.

Mevsimsel ayarlamaya imkan vermelidir. Mevsimsel ayarlama ile sulama süreleri %10 ile %150 arasında değiştirilebilmelidir.

Manuel sulama özelliği olmalıdır. 

Arzu edildiği takdirde mikro switch tip yağmur sensörü eklenmesine olanak tanımalıdır.

Elektrik kesintilerinde ve voltaj değişimlerinde, saat ve program ayarlarının kaybolmasını önlemek için kaybolmayan hafıza özelliğine ve otomatik kısa 

devre korumasına sahip olmalıdır. Kaybolmayan hafıza 3 adımda geri getirilebilir özellikte olmalıdır.

Yağmur sensörünün manuel olarak atlatılabilmesi özelliğine sahip olmalıdır.

Toplam çalışma süresi hesaplayıcısının her program için toplam sulama süresini göstermesi gerekmektedir.

Sulama durdurma özelliği kullanıcıya programlanmış sulama sistemini 1 ile 99 gün arasında durdurma imkanı vermelidir. Programlanabilir kapatma 

süresi sonrasında program normal çalışma sistemine geri dönmesi gerekir.

Kontrol ünitesi 3 hamlede resetlenecek şekilde programlama özelliği olmalıdır.

2 yıllık üretici garantisi bulunmalıdır.

TERLEME – BUHARLAŞMA (ET), YAĞMUR ve DON SENSÖRÜ

SOLAR SYNC SENSÖR

Sensör, terleme – buharlaşma (ET), yağmur ve don sensörlerini bir arada kendi içinde barındırmalıdır.

Sensör, bitkideki terlemeyi ve topraktaki buharlaşmayı hesaplamalıdır. Bu hesaplanabilen bilgiler sistemin çalışma süresini, yeşil zemine 

uygulanacak birim alana su miktarını otomatik olarak artırır ya da azaltır.

Sensör, sistemi yönete kontrol cihazı ile mutlaka uyumlu olmalıdır.

Sensör, yağışlı ya da bulutlu havalarda sulama sistemini kapatabilmelidir, su tasarrufunu mutlaka sağlamalıdır.

Sensör, mevsimsel değişimler esnasında don koşullarına karşı sistemi korumaya alarak kapatmalıdır.

Ürün Adı Poz Adı Poz Numarası

PS – ULTRA Sprey Tip Pop-up Spring 129.101

SRM Rotor Tip Pop-up 129.102

SRV Solenoid Vana (1”) Solenoid Vana Ø25 129.301

PGV Solenoid Vana (11/2”) Solenoid Vana Ø40 129.302

PGV Solenoid Vana (2”) Solenoid Vana Ø50 129.303

ICV Solenoid Vana (3”) Solenoid Vana Ø90 129.304

X-CORE Kontrol Ünitesi 4 İstasyonlu 4 İstasyonlu Kontrol Ünitesi 129.201

X-CORE Kontrol Ünitesi 6 İstasyonlu 6 İstasyonlu Kontrol Ünitesi 129.202

I-CORE Kontrol Ünitesi 16 İstasyonlu 16 İstasyonlu Kontrol Ünitesi 129.203

I-CORE Kontrol Ünitesi 24 İstasyonlu 24 İstasyonlu Kontrol Ünitesi 129.204

Ürün Adı

PS – ULTRA

POZ NUMARALARI

ACC

ACC – 99D - DEKODER SİSTEM 

PGV Solenoid Vana (2”) 

NODE

SOLAR SYNC SENSÖR 

X-CORE Kontrol Ünitesi 6 İstasyonlu 

I-CORE Kontrol Ünitesi 16 İstasyonlu 

I-CORE Kontrol Ünitesi 24 İstasyonlu 

ÖZEL POZ ALINMASI
 GEREKEN ÜRÜNLER

POZ NUMARALARI






