
WooBee
1/2/4/6İstasyon

Akım

Bağlantı

Yönetim Şekli

Uyumluluk

SU GEÇİRMEZ BLUETOOTH®

KONTROL UNİTESİ

9V solenoid

1x9V ou 4xAAA

Su Geçirmezlik IP68

www.sgssulama.com



BASİTLEŞTİR
MySolem uygulamasını ücretsiz indirin

WooBee

WooBee, akıllı telefonunuza Bluetooth® ile bağlı, pille çalışan su geçirmez bir 
sulama kontrol cihazıdır. WooBee akıllı telefonla veya akıllı telefon olmadan 
kullanımı oldukça kolaydır ve sulama vana kutuları gibi güç kaynağı olmayan 
uygulama bölgeleri için mükemmeldir.

  

  

 

 

   

 

  

 

 

   

 

  

   

 

 

 

 

 
 

  

 
 
 

 

  
   
 
 

 
 

    
 

 

   

  
 
 

 

  
    
 

Uzun Ömürlü Pil
Tüm sezonu tam hızda çalıştırabilme.
1 adet 9V Pil ya da 4 adet 1.5V AAA Pil ile çalışır.

Bağlantı
Akıllı telefon üzerinden Bluetooth ile veya üzerindeki kontrol
tuşlarıyla ekran üzerinden kontrol edilebilir.

Coğrafi Konum
Programlayıcının konumu MySOLEM.com'a kaydedilebilir.

Kolay Bakım
Düşük pil uyarısı, programların kalıcı olarak yedeklenmesi vb.

  
 

KURULUM
Yağmur sensörü ve Debi sensörü bağlantısı
Ana vana bağlantısı
Solenoid 9V akım darbe bağlantısı
Maksimum mesafe WooBee ve solenoid: 30 mt. 
Çalışma sıcaklığı: de 0° C ila 50° C

TEKNİK ÖZELLİKLER
% 100 su geçirmez LCD ekran (IP68 sınıfı)
6AM6 veya 6LR61 9V Alkalin pil
veya 4 adet AAA LR03 pil

Kolay Kullanım
Her bir bölgeye ait çalışma süreleri, başlangıç saatleri ve 
sulama günleri tek bir ekranda gösterilir. Kolaylaştırılmış 
gezinme, basit ve güçlü kontroller, kolay kurulum.

A,B,C olarak üç farklı program seçeneği, her programda 8 
farklı başlangıç zaman seçeneği,toplamda 24 farklı 
başlangıç zaman seçeneği vardır.

Her istasyon için farklı çalışma süreleri atanabilir.

Kontrol Ünitesinde %10'luk artışlarla %10 ila %200
arasında seçilebilen mevsimsel ayarlama özelliği vardır.

Kontrol Ünitesi, belirli bir süre için tek bir vanayı manuel 
olarak başlatma/durdurma yetkinliğine sahiptir.

100% Su Geçirmezlik IP68
IP68 sınıfı (suya ve toza dayanıklı). Kontrol Ünitesi, suyun 
altında kalması durumunda normal çalışır.

Kauçuk yapısı sayesinde darbelere dayanıklıdır.

Bluetooth® Akıllı 4.0 Düşük Enerji
Programlamanın kalıcı olarak yedeklenmesi
Kullanılan frekans bandı ve maksimum yayılan güç:
[2400-2483.5] Mhz, 1mW
Güç kesintisi durumunda dahil saatin yedeklenmesi < 30s

BOYUTLAR
Genişlik: 10.5 cm
Yükseklik: 15 cm
Derinlik: 5 cm
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