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TMR-1 (Τηλεχειριστήριο Συντήρησης) Πρόσθετος εξοπλισμός αισθητήρων και προγραμματιστών
Χαρακτηριστικά

Λειτουργεί σε ελεύθερη συχνότητα  
Εμβέλεια ζεύξης με οπτική επαφή έως 
1,9 km εκτός αδειοδοτημένης ζώνης 
συχνοτήτων. 
Αποκλειστική λειτουργία πλήρους κύκλου 
στάσεων (All Stations Cycle – ASC) της Toro
Επιτρέπει τον έλεγχο ολόκληρου του 
συστήματος με μία εντολή έναρξης 
μεγιστοποιώντας την παραγωγικότητα 
– χρόνος εκτέλεσης ανά στάση: 2 λεπτά
Σύστημα ταχείας σύνδεσης Quick-Connect  
(για προγραμματιστές Toro)
Επιτρέπει την εύκολη μετακίνηση του 
δέκτη από τον ένα προγραμματιστή 
στον άλλο. Ο κονέκτορας μπορεί να είναι 
στερεωμένος σε βραχίονα στήριξης ή να 
συνδέεται μέσω αγωγού 12,7 mm (½”).
Δυνατότητα ελέγχου πολλαπλών 
προγραμματιστών/συστημάτων
Προγραμματιζόμενη διευθυνσιοδότηση 
που επιτρέπει την επιλογή έως και 
999 απομακρυσμένων δεκτών στους 
προγραμματιστές. 
Διετής εγγύηση
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Πρόσθετα χαρακτηριστικά
Εύχρηστο και εργονομικό πληκτρολόγιο
Μεγάλη, ευανάγνωστη οθόνη LCD
Απομακρυσμένος έλεγχος έως 500 
στάσεων
Ένδειξη στάθμης μπαταρίας
Περιλαμβάνεται κονέκτορας με καλώδιο 
1,5 m 
Απλό και εύχρηστο περιβάλλον εντολών 
Ο προεπιλεγμένος χρόνος εκτέλεσης είναι 
10 λεπτά
Στην οθόνη εμφανίζεται ο υπολειπόμενος 
χρόνος εκτέλεσης σε αντίστροφη μέτρηση
Εργονομικός σχεδιασμός και αφαιρούμενο 
κλιπ ζώνης για εύκολο χειρισμό  
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Προδιαγραφές
Μέγεθος δέκτη: 254 mm x 76 mm (με 
κεραία)
Μέγεθος πομπού: 254 mm x 76 mm (με 
κεραία)

Ηλεκτρολογικές προδιαγραφές
Τάση εισόδου δέκτη: 12-26 VAC 
Τάση λειτουργίας DC πομπού: 6-8V DC (4 
AA απλές ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 
NiMH) 
Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί 
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες NiMH ή 
απλές αλκαλικές μπαταρίες AA 
Φορτιστής μπαταριών: Φορτιστής διπλής 
ταχύτητας φόρτισης 12 ωρών
Ο δέκτης ρευματοδοτείται από την 
τροφοδοσία του προγραμματιστή (24 VAC)
Συμβατό με τα πρότυπα TUV-GS, CE

Προδιαγραφές λειτουργίας
Συχνότητα: 869,5 MHz
Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας: -10° έως 
60° C
Εμβέλεια ζεύξης με οπτική επαφή έως 1,9 
km και 0,8 km σε περιοχές με εμπόδια

Συμβατότητα με προγραμματιστές
Toro: TMC-212, TMC-424, Custom 
Co mmand, TIS-360/480

Προαιρετικά εξαρτήματα
TMR-1-ACH: Φορτιστής αυτοκινήτου
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TMR-1-E Προσδιοριστικά στοιχεία

1TMR XXX E- --

Μοντέλο Περιγραφή Περιοχή

TMR-1— Τηλεχειριστήριο 
Συντήρησης Toro

KIT— Πλήρες κιτ: Πομπός, δέκτης, σετ κονέκτορα/καλωδίου, 
φορτιστής τοίχου, μπαταρίες, θήκη μεταφοράς

TX—Πομπός χειρός, μπαταρίες, φορτιστής
RX—Δέκτης, σετ κονέκτορα
CC—Κονέκτορας

E— Ευρωπαϊκά 
εικονίδια και 
εγκρίσεις

Παράδειγμα: Ένα πλήρες κιτ τηλεχειρισμού συντήρησης TMR-1-E παραγγέλλεται ως:   TMR-1-KIT-E

Εμβέλεια 1,9 km 

Σχεδιασμένο με γνώμονα την ευκολία και 

τη χρηστικότητα, το TMR-1 της Toro® είναι 

ένα σύστημα απομακρυσμένης συντήρησης 

που επιτρέπει σε έναν και μόνο χειριστή 

να ελέγχει την πορεία της άρδευσης και να 

διαχειρίζεται ένα σύστημα από απόσταση 

έως 1,9 χιλιομέτρων. Η μεγάλη, ευανάγνωστη 

οθόνη LCD, το πληκτρολόγιο και το εύχρηστο 

περιβάλλον εντολών απλοποιούν τη χρήση και 

τη λειτουργία του TMR-1. 


