
התמונות להמחשה בלבד

בקריםהשקיה

בקר השקיה חכם
GreenApp™

מוכן לשבת רגל על רגל ולנהל את מערכת ההשקיה שלך מהסמארטפון?

GreenApp של ברמד היא מערכת חכמה, קלה לשימוש הכוללת בקר 
השקיה המשולב עם מפעיל סולנואיד להתקנה קלה וקומפקטית על כל מגוף.

הגינון וההשקיה הופכים להרבה יותר קלים. עם ה- GreenApp של ברמד, 

אתה יכול להתחבר לבקר באמצעות אפליקציה )אנדרואיד או-iOS( חינמית 

וידידותית למשתמש, ולנהל את ההשקיה דרך הסמארטפון או הטאבלט. 

תכונות ויתרונות
קל להתקנה, פשוט לתפעול

התקן את המגוף – הבקר כבר כלול	 

אפליקציה אינטואיטיבית המאפשרת תפעול פשוט	 

פתרון מושלם להתקנה נסתרת או תת-קרקעית

שינוי הגדרות באמצעות האפליקציה ממרחק של 10-30 מטר	 

אלחוטי וללא מסך – לוח המקשים נמצא בכיס	 

 	IP68 מוגן לחלוטין בפני מים בתקן

 חומרי מבנה מתקדמים וחוסן מכני המבטיחים עמידות מפני	 

פגעי מזג אוויר

צריכת חשמל נמוכה

שתי סוללות AA סטנדרטיות של 1.5 וולט הניתנות להחלפה	 

תקשורת בלוטוס 0.4 הצורכת אנרגיה נמוכה במיוחד	 

עד שלוש שנים פעילות שוטפת	 

ניטור מחזורי השקיה לפי ימים ושעות

משך השקיה בין דקה אחת ל-18 שעות	 

תכנות שבועי ומחזורי	 

אפשרות למתן שם לכל בקר ולניהול מספר בקרים	 

פעולות שוטפות

עקיפה ידנית של הבקר בשלושה מצבים: פתוח, אוטומט, סגור	 

כוון ידני של זרימה מקסימלית במגוף	 

יישומים אופיניים
טפטפות, ממטרות ומיקרו-ממטרות להשקיית חלקות חקלאיות	 

טפטפות, ממטרות ומיקרו-ממטרות למערכות השקיה ביתיות	 

השקיה של עציצים ואדניות	 

השקיה בגגות ומרפסות	 

לגינון במקומות ציבוריים, בצדי הכביש, ואיי תנועה	 

TM

http://www.bermad.com/
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בקריםהשקיה
Model GreenApp™

הגדרת מועד תחילת השקיה – עד 4 
מחזורים ביום

בחירת תוכנית שבועית או מחזורית

4

הגדרת משך השקיה – מדקה אחת 
עד 18 שעות

3

מצב המערכת – תקציר נתוני 
תוכנית ההשקיה ומצב המערכת

6

2

הגדרת אחוזי השקיה להתאמת 
התוכנית לכל חודשי השנה.

5

מסך ראשי

1

מידות

קוטר

2”-50 1½”-40 1”-25 ¾”-20 ½”-12 DN מידה

170 160 110 110 66 מ"מ L

225 215 150 150 135 מ"מ H

125 125 78 78 42 מ"מ W

H

L

W
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