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• Παρακολουθεί τα εδαφικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο
• Καλύτερη εκμετάλλευση του χρόνου σας
• Δυνατότητα εξοικονόμισης νερού και ρεύματος
• Εγκαθίσταται εύκολα χωρίς να φαίνεται και χωρίς να 
ενοχλεί τους παίκτες
• Χωρίς καλώδια, χαντάκια -καμία διαταραχή στο γήπεδο
• Τρομακτική αύξηση της αποδοτικότητας οταν συνδυαστεί 
με τα υπόλοιπα συστήματα Toro
• Υποστηρίζεται από το NSN
• Επικοινωνεί με το κεντρικό σύστημα ελέγχου
• Σημαντικός δείκτης απόδοσης της άρδευσης
• Μετρά αλατότητα, υγρασία, θερμοκρασια εδάφους
• Ασύρματη σύνδεση
• Mέχρι 500 αισθητήρες με το ίδιο πρόγραμμα
• Μπαταρία που κρατάει 3 χρόνια
• Μετρά σε 2 διαφρορετικά βάθη
• Υπολογίζει την τάση της συμπεριφόρας των δεδομένων 
που παρακολουθεί και συγκρίνει τις μετρήσεις με τις 
παλάιότερες

Χαρακτηριστικά & Πλεονεκτήματα

   Άρδευση
TurfGuard

Απλή Εγκατάσταση 
χωρίς καλώδια
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Ανοίξτε μια τρύπα 
με το τυπικό 
εργαλείο που 

χρησιμοποιείτε 
στα Greens και 
τοποθετήστε

• Δυνατότητες αισθητήρα: Αντιλαμβάνεται αλλαγές 
της τάξης του 0,1 Fo  σε θερμοκρασία εδάφους, 0,1% 
σε διαφορά όγκου υγρασίας εδάφους και 0,1 dS/m 
για την αλατότητα.
• Επικοινωνία: Sensor -> Repeater : 152m 
   Repeater -> Τerminal: 1524m
• Λήψη μετρήσεων σε 2 βάθη  
κάθετης απόστασης 125mm μεταξύ τους

Προδιαγραφές

Με τις πληροφορίες 
που σας προσφέρει το 
Turfguard και με ένα 
σύστημα άρδευσης 
που να μπορεί να 

αναποκριθεί σωστά 
μπορείτε να κάνετε 
όλους τους λεπτούς 
χειρισμούς που θα 

διατηρήσουν το 
γήπεδο σε άριστη 

κατάσταση αλλα και 
θα σας εξοικονομίσουν 

πόρους

Ο αισθητήρας Toro TurfGuard σας προσφέρει όλες τις 
πληροφορίες που χρειάζεστε σχετικά με το έδαφος στο γήπεδο 

σας για να αποφύγετε ασθένειες, υπερβολική ή ελλειματική 
άρδευση και να κρατήσετε την αλατότητα υπο έλεγχο. O 

Toro TurfGuard είναι ένα εργαλείο που θα σας βοηθήσει να 
διατηρείτε το γήπεδο σας συνέχεια σε άριστη κατάσταση!

Παρακολουθείστε την 
υγρασία και ρυθμίστε 
ανάλογα την άρδευση

Ασύρματο δίκτυο για 
έυκολη εγκατάσταση

Παρακολουθείστε 
και καταγράψτε τη 
θερμοκρασία εδάφους

Παρακολουθείστε τη 
συσσώρευση αλάτων και 
προγραμματίστε έκπλυση

Νέο!


