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TriComm™ Σύστημα

Το σύνολο των χαρακτηριστικών του 

συστήματος TriComm δεν συγκρίνεται 

με καμία άλλη λύση διαχείρισης 

εγκαταστάσεων άρδευσης που διατίθεται 

στην αγορά για μικρής κλίμακας 

δημοτικές και επαγγελματικές εφαρμογές. 

Το σύστημα TriComm σχεδιάστηκε με 

γνώμονα την ευελιξία και την ευκολία 

χρήσης.

Σημείωση: Ορισμένα προϊόντα ενδέχεται να μην διατίθενται σε όλες τις χώρες. Απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο της 
Toro για να ενημερωθείτε σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Η μετάδοση μηνυμάτων συναγερμού σε 
πραγματικό χρόνο επιτρέπει σε δημοτικές αρχές 
και επαγγελματικές εγκαταστάσεις να αντιδρούν 
γρήγορα και να περιορίζουν τυχόν σπατάλες 
νερού
Η δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου 
διευκολύνει την ενεργό απομακρυσμένη 
παρακολούθηση και διαχείριση

Ασύρματη ευφυής τερματική συσκευή WST65  
Ενσωματωμένη συνδεσιμότητα GPRS 
Δυνατότητα OTAP (Over-The-Air-Programming) 
για απομακρυσμένο προγραμματισμό
GSM (850/900/1800/1900 MHz) Quad-band 
Υποστηρίζει τυποποιημένες κάρτες GSM SIM
Ισχύς εισόδου: 100-240 VAC, 50/60 Hz
Θερμοκρασία λειτουργίας -30°C έως 65°C 
(θερμοκρασία περιβάλλοντος)
Υγρασία λειτουργίας: 0 έως 80% (μη 
συμπυκνούμενη) 
Διαστάσεις: 90 x 63 x 20 mm
Βάρος αποστολής: 150 γραμμάρια 
Συμμορφώνεται απολύτως με τις κοινοτικές 
οδηγίες για τον περιορισμό ορισμένων 
επικίνδυνων ουσιών (RoHS) και τα απόβλητα 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE)
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Προσδιοριστικά στοιχεία – TriComm™ 

TCOMM XXXXXX N-

Μοντέλο  Περιγραφή  Προαιρετική υποστήριξη

TCOMM-ACTKIT Εφ’ άπαξ ενεργοποίηση λογαριασμού, κιτ ασύρματης τερματικής συσκευής 
WST65 με 1 μόντεμ GSM, 1 ρευματολήπτη 100/240 VAC – 12 VDC, online 
πρόσβαση στον λογαριασμό μέσω του συστήματος TriComm Online, για χρήση 
με τον επεκτάσιμο προγραμματιστή TMC-424E της Toro.  

N**— Υποστήριξη NSN 
για ένα έτος

TCOMM-ΜΟΝΤΕΜ 1 μόντεμ GSM WST65 συμβατό με το σύστημα TriComm, 1 κεραία, 1 
προσαρμογέας επικοινωνίας, 1 καλώδιο επικοινωνίας, 1 ρευματολήπτης 
100/240 VAC – 12 VDC, και 12μηνη ΔΩΡΕΑΝ σύνδεση με το σύστημα TriComm.

*    Δεν περιλαμβάνεται χρόνος ομιλίας (αερόχρονος) και κάρτα SIM.
** Διατίθεται μόνο σε επιλεγμένες αγορές.

Βασικά χαρακτηριστικά 
Απομακρυσμένος προγραμματισμός 
και παρακολούθηση των επεκτάσιμων 
προγραμματιστών TMC-424E™ μέσω H/Y με 
σύνδεση Internet, κινητού τηλεφώνου ή φορητής 
συσκευής χειρός (handheld)    
Αυτόματη παρακολούθηση ροής 
Προσαρμοζόμενη μετάδοση μηνυμάτων 
συναγερμού μέσω ανεξάρτητου online 
προγραμματισμού των προγραμματιστών 
TMC-424E που επικοινωνούν με διαφορετικούς 
αριθμούς κινητών τηλεφώνων για διαφορετικά 
μηνύματα συναγερμού.
Οι ενημερώσεις της διαδικτυακής εφαρμογής 
TriComm πραγματοποιούνται αυτόματα χωρίς 
να επηρεάζεται ο προγραμματισμός των 
προγραμματιστών ή η πρόσβαση των χρηστών  
Πολύγλωσσο λογισμικό (αγγλικά, γαλλικά, 
ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά και πορτογαλικά)
Ο απομακρυσμένος προγραμματισμός 
εξοικονομεί χρόνο μετακίνησης και επιτόπιες 
επισκέψεις με αποτέλεσμα την αύξηση της 
παραγωγικότητας των εργαζομένων

Σύστημα TriComm με TDC 
Η έκδοση του συστήματος TriComm με 
αποκωδικοποιητή διπλού καλωδίου (TDC) θα 
κυκλοφορήσει το 2009 
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Σύστημα TriComm με TMC-424E 
Το εύχρηστο περιβάλλον προγραμματισμού 
ουσιαστικά αποτελεί αναπαράσταση του 
επεκτάσιμου προγραμματιστή TMC-424E σε έναν 
συνδεδεμένο στο Internet Η/Υ
Έτοιμο για εγκατάσταση τηλεχειρισμού και 
συμβατό με συστήματα αισθητήρων βροχής 
(RainSensor™) και ροής (Flow Sensor)
Παράλληλα προγράμματα, με δυνατότητα 
ταυτόχρονης λειτουργίας έως 3 προγραμμάτων
Χρόνος λειτουργίας ανά στάση και συνολικός 
χρόνος λειτουργίας σε δευτερόλεπτα ή λεπτά
Εξοικονόμηση νερού από 0 έως 200% με βήματα 
προσαύξησης 10%
Ορισμός εκκίνησης αντλίας/κεντρικής βάνας σε 
κάθε πρόγραμμα και στάση
Δυνατότητα αναβάθμισης των υφιστάμενων 
επεκτάσιμων προγραμματιστών TMC-424E™ ώστε 
να είναι συμβατοί με το σύστημα TriComm
Συμβατό με μοντέλα εσωτερικού και εξωτερικού 
χώρου των προγραμματιστών TMC-424 και  
TMC-424E

Πρόσθετα χαρακτηριστικά
Για την εκμάθηση και τη λειτουργία του 
συστήματος απαιτείται ελάχιστη εκπαίδευση 
Απρόσκοπτη πρόσβαση στην πιο ενημερωμένη 
εφαρμογή TriComm κάθε φορά που ο χρήστης 
συνδέεται με τον δικτυακό τόπο του TriComm 
Μικρότερο πάγιο κόστος χρήσης/συστήματος
Η μετάδοση δεδομένων μέσω του δικτύου GPRS 
έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους 
μετάδοσης
Καμία χρηματική επιβάρυνση για ενημερώσεις 
λογισμικού και ετήσιες ανανεώσεις λογισμικού
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Συμβατό με 
αισθητήρα

ροής

Συμβατό με 
αισθητήρα
RainSensor


