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Bevezetés 

A golfpályák öntözéstechnikájában világszerte alkalmazott Toro talajvizsgáló-érzékelőhöz 
hasonlóan, a Toro PSS precíziós talajnedvesség érzékelője folyamatosan figyeli a talajban lévő 
nedvességet, és meghatározza, hogy mikor kell öntözni. 
 
Alkalmazásával az öntözőrendszer hatékonysága nő, a gyep szebb és egészségesebb lesz. 
 
A precíziós rendszer egyik része – az érzékelő egység – méri a talaj nedvességét, a másik része – 
a vevő egység – pedig feldolgozza a mért adatokat, és a beállításnak megfelelően engedélyezi, 
vagy tiltja az öntözést. Mindkét egység könnyen telepíthető. A vevő egységet a kültéri vagy beltéri 
vezérlő mellé kell elhelyezni. A vevő tápellátását a 24 V-os vezérlő transzformátora biztosítja. A 
vevő öntözést engedélyező-tiltó vezetékeit a vezérlő esőérzékelő bemeneteire kell csatlakoztatni, 
vagy a mágnesszelep szolenoidok közös vezetékét megszakítva kell bekötni. Az érzékelő 
egységet a kert egy jellemző pontján kell elhelyezni, ahonnan az egység nagyjából10 percenként 
küldi a vevő részére a talajnedvesség és a léghőmérséklet értékeit. Az automata öntözés a 
beállított időpontban akkor indul, ha a talajnedvesség a beállított határérték alá csökken, és a 
levegő hőmérséklete fagypont fölött van. 
Az érzékelő és vevő egységek között rádiós kapcsolat van. Ezért közöttük nem kell vezetéket 
kiépíteni, ásni, és direkt földbe tehető kábelt használni. Amire szükség van az érzékelő 
telepítésénél, az csak egy kereszthornyú csavarhúzó, ami az AA típusú 1,5 V-os elemek 
behelyezésekor az elemtartó fedelének eltávolításához és vissza tételéhez kell. 

 
 A precíziós talajnedvesség érzékelő rendszert arra tervezték, hogy segítse a helyes és 

víztakarékos öntözést, hogy a növények megfelelően fejlődnek és egészségesek maradjanak. A 
precíziós talajnedvesség érzékelő rendszer tulajdonságainak maximális kihasználásához jól 
tervezett, helyesen kivitelezett és rendszeresen karbantartott öntözőrendszer szükséges. 
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A rendszer elemeinek áttekintése 

Vevő egység 

1. antenna 
2. BYPASS – érzékelő áthidalás 
3. BYPASS állapot jelző LED 
4. MENÜ gomb 
5. fedél 
6. kábel 
7.      és      gombok a beállításhoz 
8. öntözés engedélyezés-tiltás 
9. LCD kijelző szimbólumok 

  A – talajnedvesség beállítás 
  B – öntözés felfüggesztve 
  C – hátralévő idő 
  D – szenzor áthidalás 
  E – figyelmeztetés 
  F – rendszer beállítás állapot 
  G – fagyveszély beállítás 
  H – hőmérséklet mértékegység 
  I  – alfanumerikus kijelző 
  J – elem állapot 
  K – rádiós kapcsolat 
  L – jelerősség 

Érzékelő egység 

10. jelerősség kijelzés 
11. érzékelő acélszondák 
12. 1,5 V-os AA méretű elemek (nem tartozék) 
13. elem fedél 

Működési módok 

Figyelem: Amennyiben a precíziós talajnedvesség érzékelő rendszer beszerelése és elindítása 
még nem történt meg, vagy nem fejeződött be, akkor a 8. oldalon lévők szerint járjon el! 
 

A * jelölés azt jelenti, hogy az a gyári beállítás, de ez az érték megváltoztatható! 
 
 
Normál működési mód 
 
Öntözés engedélyezve 
 
A kijelzőn egy szám látható, a zöld csepp világít. A kijelzőn a szám előtt az 
antenna és az elem jelek egymást váltva láthatók. 
A szám – a képen 42 – a talaj aktuális nedvességét mutatja: 42%. 
Ez a beállított *50%-s határérték alatt van, így az öntözés engedélyezett.  
Amikor az antenna látszik, akkor a mellette lévő jelerősség a rádiós kapcsolatra vonatkozik, amikor 
az elem látszik, akkor a jelerősség az elem állapotára utal.  
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Öntözés tiltva 
 
1. A kijelzőn felváltva két szám látható, az egyik fölött homokóra van. A zöld 
csepp világít (felső két kép). Az első szám, ami nagyobb, mint a beállított 
*50%-s határérték, a talaj aktuális nedvességét mutatja: 96%. A második 
szám, ami fölött a homokóra van, az öntözés-tiltás bekövetkeztéig hátralévő 
órák számát mutatja, jelen esetben ez *4 óra. Ez a késleltetés ad arra 
lehetőséget, hogy a megkezdett öntözési ciklus befejeződhessen. 
 
2. Az öntözés-tiltás bekövetkeztekor a kijelző a talaj nedvességét mutatja: 
96%, és az áthúzott piros csepp világít. 
A talajnedvességet mutató szám fölött az öntözés felfüggesztve szimbólum 
jelenik meg. Ekkor az öntözés tiltva van (alsó kép). 
 
A kijelzőn a szám előtt az antenna és az elem jelek egymást váltva láthatók. 
Amikor az antenna látszik, akkor a mellette lévő jelerősség a rádiós 
kapcsolatra vonatkozik, amikor az elem látszik, akkor a jelerősség az elem 
állapotára utal. 
 
Figyelem: Egy öntözési ciklus vissza kell hogy töltse a talajban lévő nedvességet 100%. fölé! 
Csak ekkor kerül a vevő az öntözés tiltva üzemmódba. Az öntözés hosszának 
megváltoztatásához olvassa el a vezérlő használati utasítását. 
 
 

Érzékelő áthidalás 

Az érzékelő áthidalást (Smart Bypass) akkor használjuk, ha a precíziós 
talajnedvesség érzékelő rendszer tiltása ellenére öntözni szeretnénk. 
A BYPASS gombot          megnyomva kapcsolhatjuk be és ki az áthidalást. Ha 
az érzékelő áthidalás be van kapcsolva, akkor *24 óra múlva automatikusan 
kilép ebből az állapotból. A BYPASS gombot        még egyszer megnyomva 
bármikor kiléphetünk ebből az állapotból. 
Az érzékelő áthidalás állapotban a sárga LED villog, az áthúzott piros csepp 
kialszik, a zöld csepp kigyullad. A kijelző felváltva mutatja az aktuális 
talajnedvességet, és azt, hogy lévő szám mutatja, hogy *24 óra múlva kerül ki 
a rendszer ebből az állapotból. 
A képeken az látható, hogy a talajnedvesség értéke 85%, és 24 óra múlva 
szűnik meg automatikusan az áthidalás. 
 
 
 

Öntözés tiltás fagyveszély esetén 

 
Ha az érzékelőben lévő hőmérő fagypont körüli hőmérsékletet mér, akkor a 
precíziós talajnedvesség érzékelő rendszer letiltja az öntözést. Ha a 
hőmérséklet emelkedik, akkor az érzékelő áthidalás beállított értékének 
megfelelő késleltetés leteltével a rendszer visszatér a normál működésbe 
(alapérték *24 óra). A képen látható, hogy a hőmérséklet *39 °F (+*4 °C). 
Az áthúzott piros csepp villog, a hőmérséklet fölött az öntözés felfüggesztve 
szimbólum jelenik meg. Ekkor az öntözés tiltva van.  



Toro precíziós talajnedvesség érzékelő rendszer 

 - 5 - www.tmarkt.hu 

Állapot jelzések 

Figyelmeztető jelzés 
 
Ha az érzékelő és a vevő 24 órán keresztül nem kommunikál egymással, 
akkor a precíziós talajnedvesség érzékelő rendszer figyelmeztető módba 
kapcsol, a vevőn lévő mindhárom LED villog, a képernyőn megjelennek a 
képen látható jelek. 
Figyelmeztető jelzés esetén az öntözés engedélyezve van. 
 
A rádiós kapcsolat megszűnését több dolog is okozhatja, mint például az érzékelő sérülése, az 
elemek lemerülése, az érzékelő áthelyezése túl távoli helyre, akadály a rádióhullámok útjában 
(parkoló gépkocsi, teherautó). 
 
A működés helyreállítása 
 
Ha az érzékelő sértetlennek néz ki, nem lett áthelyezve, és a rádióhullámok útjában sincs akadály, 
akkor cserélje ki az érzékelőben az elemeket újakra (mind a 3 elemet!). Nyomja meg BYPASS 
gombot       , azért, hogy törölje a figyelmeztető jelzést. Amint a rádiós kapcsolat helyreáll, a 
rendszer rövid időn belül a normál működési módba tér vissza. 
 
 
Jelerősségek 
 
rádiós kapcsolat elem állapot 

6 vonás = kitűnő 6 vonás = kitűnő 

4 vonás = megfelelő 4 vonás = megfelelő 

2 vonás = gyenge, messze az érzékelő 2 vonás = gyenge, cseréljen elemeket 

 

Új érzékelő csatlakoztatása 

A Toro precíziós talajnedvesség érzékelő rendszer érzékelője és vevője párt alkotnak. Ezért a 
hatósugáron belül lévő másik érzékelő rendszerrel nem zavarják egymást. Akár az érzékelő, akár 
a vevő cseréje esetén el kell indítani egy tanulási folyamatot, hogy a két egység között kiépüljön a 
rádiós kapcsolat. Ezt a következő szerint tehetjük meg. 
 

• Nyomja meg, és tartsa lenyomva a BYPASS          gombot addig, amíg 
a képernyőn megjelenik az LE felirat. Ekkor a zöld LED világít, a piros 
és sárga villognak. 

• Ha az érzékelő működik (van benne elem), akkor az érzékelő 
legközelebbi jeladásánál (10 percen belül) a vevő azonosítja az 
érzékelőt, majd visszatér a rendszer a normál üzemhez. 

• Ha nincs elem az érzékelőben, akkor az elemek behelyezése után 
automatikusan felismeri a vevő az érzékelőt és kijelzi a jelerősséget. A 
BYPASS          gomb megnyomásával lehet ez után a normál üzemhez 
visszatérni.  
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A talaj nedvességének beállítása 

A gyep akkor erősödik meg legjobban, amikor a gyökérzete legalább 15 cm mélyre hatol be a 
talajba, ahol a nedvesség hosszabb ideig jelen van. A gyakori rövid öntözés esetén a gyökérzóna 
vastagsága csak 3-6 cm lesz. Ebből a felszínhez közeli rétegből a nedvesség hamar elpárolog. 
 

 A gyep egészségének megőrzése és a vízveszteség minimalizálása egy módon lehetséges: 
KÍMÉLETLEN MÓDON, CSAK AKKOR ÖNTÖZZÜNK, HA A GYEP EZT MEGKÍVÁNJA! 

 
A precíziós talajnedvesség érzékelő rendszert 
arra tervezték, hogy tiltsa az öntözést 
mindaddig, amíg a talaj nedvessége a 
víztároló kapacitásának feléig le nem csökken. 
Ekkor még a talajban van a talajban tárolható 
víz fele. 
 
Autós példát hozva, csak akkor tankolhatunk, 
ha a tartályban az üzemanyag kevesebb, mint 
50%, azaz az üzemanyag mutató ½ szintnél 
kevesebbet mutat. 
 
Az 50%-os beállítás a talajnedvesség 
érzékelőnél azt eredményezi, hogy mindaddig 
nincs öntözés, amíg a talaj víztároló 
kapacitásának megfelelő vízmennyiség fele 
legalább el nem távozott a földből. 
 
Mivel az 50%-os határérték 1%-os lépésekben állítható, – akár felfele, akár lefele – a rendszert 
tetszőleges talajtípushoz és növénykultúrához igazíthatjuk. 
 
 
Finomhangolás 
 
Az 50%-os talajnedvesség beállítást először 5%-os lépésben csökkentsük! 
Az eredmény csak néhány nap elteltével jelentkezik! 
 
A feladat az, hogy a talaj nedvességét úgy állítsuk be, hogy a fű közepesen stresszes állapotba 
kerüljön. Ezt úgy vesszük észre, hogy a fű lankadni kezd, a fű tövében lévő filcréteg pedig 
szárazzá válik. 
 
Emeljük meg a beállított nedvesség értéket 5%-kal! 
Ez a beállítás nagyon jól közelíti a fű számára optimális talajnedvességet. 
 
Lépések: 
 

• Nyomja meg, majd engedje el a plusz       gombot, hogy lássa az 
aktuális beállított értéket (a képen ez 50%). 

• Az érték növeléséhez használja a plusz      gombot, a csökkentéséhez 
pedig a mínusz       gombot. 

• A MENÜ gomb        megnyomásával visszatérhet a normál 
működéshez. 
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A rendszer menüje 

A rendszer menüjében találhatók az állítható paraméterek és a státus jelzések. A gyári beállítások 
a legtöbb házikerti és közterületi öntözőrendszer számára megfelelnek. Minden paraméter adott 
értékhatárok között állítható, így a gyári beállításokat megváltoztatva, az adott területhez 
alkalmazkodva, megfelelő értékre állítható. 
 

• A MENÜ gomb        nyomogatásával végig lépkedhet az egyes menü pontokon, majd 
visszatérhet a normál működéshez. Ekkor a kijelzőn a talajnedvesség értéke látszik, és 
eltűnik a kijelzőről a         szimbólum. 

 
Megjegyzés: amennyiben átlépett véletlenül azon a menü ponton, amit látni, vagy állítani 
szeretne, folytassa tovább a nyomkodást, amíg a kívánt helyre ér! 

 
JEL MENÜ PONT GYÁRI ÉRTÉK ÉRTÉKEK 

 kalibrálás automatikus, 24-48 óra kézi reset 

 tiltás késleltetés öntözéskor 4 óra 0 ÷ 24 óra 

 érzékelő áthidalási időtartam 24 óra 1 ÷ 199 óra 

 öntözés-tiltási hőmérséklet 4 °C, (39 °F) 2 °C ÷ 7 °C 

 rádiójel erősség csak olvasható 0.0 ÷ 10.0+ 

 elem feszültség csak olvasható (V) 0.0 ÷ 4,5+ 

 érzékelő azonosító kód csak olvasható 00 00 00 ÷ 99 99 99 

 hőmérsékleti egység °C °C, °F 

 léghőmérséklet csak olvasható -10 °C ÷ +60 °C 
 

Megjegyzés: amennyiben 10 másodpercig nem csinál semmit a menüben, a program 
automatikusan kilép belőle, és visszatér a normál működéshez! 

 
 
Kalibrálás 
A rendszer megméri a talajban lévő vízmennyiséget, és ezt veszi 100%-nak. 
 
Tiltás késleltetés öntözéskor (0 ÷ 24 óra) 
Itt állítható be, hogy az öntözés során a talajnedvesség határérték elérése 
után hány óra múlva tiltsa le az öntözést. Így az öntözési ciklus a késleltetési 
időn belül zavartalanul végbemegy. 
 
Érzékelő áthidalási időtartam (1 ÷ 199 óra) 
Itt állítható be, hogy mennyi ideig ne vegye figyelembe az öntözés tiltását. 
Ugyanennyi idő után tér vissza normál működési módba, miután a 
hőmérséklet nagyobb lett, mint a beállított öntözés-tiltási hőmérséklet. 
 
Öntözés-tiltási hőmérséklet (2 °C ÷ 7 °C) 
Itt állítható be, hogy milyen hőmérséklet alatt tiltsa az öntözést. 
Ha a hőmérséklet a tiltás után meghaladja a határértéket, a beállított érzékelő 
áthidalási időtartam leteltével tér vissza normál működési módba. 
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A rendszer menüje (folytatás) 

Rádiójel erősség 
Az érzékelő és a vevő között lévő rádiókapcsolat erősségét mutatja. 
 
 
Elem feszültség 
Az érzékelőben lévő elemek feszültségét mutatja. 
A 3 db 1,5 V-os elem feszültsége 4,5 V (új elemeknél nagyobb érték is lehet). 
 
Érzékelő azonosító kód 
Ez azonosítja a szenzort. A plusz vagy mínusz gombot nyomogatva három 
számpár olvasható ki a memóriából. 
 
Hőmérsékleti egység (°C, °F) 
Itt állítható be, hogy Celsius fokban, vagy Fahrenheit fokban jelenjen meg a 
kijelzőn a hőmérséklet. 
 

Léghőmérséklet 
Az érzékelőben lévő hőmérő adata látható rajta. A hőmérő nem a talaj, hanem 
a levegő (ill. az érzékelő doboza) hőmérsékletét méri. 
 

Kalibrálás 

 
Első kalibrálás 
 
A precíziós talajnedvesség érzékelő rendszer az első üzembe helyezés során 24-48 órán keresztül 
automatikusan kalibrálja önmagát. A kalibráció során méri a talajban lévő nedvességet, és rögzíti a 
memóriájában, hogy mennyi víz van a talajban. Ezt a mennyiséget veszi referencia pontnak, azaz 
ezt tekinti 100%-nak. Ehhez viszonyítja a későbbiekben a talajban lévő nedvesség. 
 
Köztes kalibrálás 
 
A rendszer újra kalibrálható, ha szükséges. Ha áthelyezzük, vagy kicseréljük 
az érzékelőt, az alábbi eljárást kell végrehajtanunk: 

• futtassunk le egy öntözőprogramot ott, ahova áthelyezzük az érzékelőt. 
Várjunk 2-4 órát, hogy a talajba beszívódjon a víz. 
Megjegyzés: a cél az, hogy a talaj felvegye az összes lehetséges vizet. 
Amikor már megfolyik a víz a felszínen, a talaj már nem tud több vizet 
felvenni. 2-4 óra várakozás szükséges ahhoz, hogy utána tényleg a 
maximálisan tárolt vízmennyiséget mérjük. 

• Nyomja meg a MENÜ       gombot. Ekkor a kijelzőn megjelenik a CA 
kiírás (kalibrálási mód) 

• Nyomja meg a mínusz        gombot, állítsa a kijelzőn az értéket 00-ra. 
• Nyomja meg a plusz       gombot, és tartsa megnyomva addig (néhány 

másodperc!), amíg a zöld csepp és a homokóra el nem kezd villogni. 
• 10 percen belül felváltva látható a 100%, és a tiltás késleltetési idő. 
• A tiltás késleltetési idő leteltével kigyullad a piros vízcsepp 

Ekkor a normál üzembe kerül vissza a rendszer.  
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Beszerelés és elindítás 

A vevő felszerelése 

A vevőt a vezérlő mellé szereljük fel (ajtóval ellátott vezérlő esetén az ajtó ne nyíljon rá!). 
• Beltéren használhatjuk a kétoldali ragasztó csíkot.  
• Kültéren minden esetben a mellékelt rozsdamentes csavarokkal 

rögzítsük. 
• Csavarja be a felső csavart a falba (ha kell, használjon tiplit) úgy, 

hogy szorosan, lötyögés mentesen ráakaszthassa a vevőt. 
• Csavarja be az alsó csavart a falba (ha kell, használjon tiplit). 
• Vezesse be a vezérlő alsó nyílásán keresztül a kábelt. 

 
Kültéri elhelyezés esetén csak a beállításkor és ellenőrzéskor nyissuk le 
a fedelet, egyébként tartsuk állandóan zárva! 

A vevő csatlakoztatása 

A csatlakoztatás előtt áramtalanítsa a vezérlőt, szüntesse meg a 230 V-os tápellátását! 
 
Ha a vezérlőnek VAN érzékelő bemenete: 
 
A vezérlő zárt érzékelő bemenetnél öntöz: 

• Távolítsa el a rövidzárat, ha van! 
• Kösse be a fehér és a barna vezetékéket az 

érzékelő bemenetekbe. 
 

A vezérlő nyitott érzékelő bemenetnél öntöz: 
• Szigetelje le a barna vezeték végét. 
• Kösse be a fehér és a sárga vezetékéket az 

érzékelő bemenetekbe. 
• Kösse be a piros vezetékeket a vezérlő 24 

V-os táp bemeneteire. 
 
Ha a vezérlőnek NINCS érzékelő bemenete: 
 

• Kösse ki a szelepek közös vezetékét, és 
kösse össze a barna vezetékkel. 

• Kösse be a fehér vezetéket a kikötött közös 
szelepvezeték helyére (COM). 

• Kösse be a piros vezetékeket a vezérlő 24 
V-os táp bemeneteire. 

 
 
Kapcsolja vissza a vezérlő tápfeszültségét. 
 
 
Megjegyzés: A tápfeszültség bekapcsolásakor először mindhárom LED 
világít, majd csak a zöld vízcsepp. A kijelzőn két vízszintes vonal 

látható, és felváltva jelennek meg a térerő  és az elem  jelek. 
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Az öntöző program beállítása 

Ellenőrizze a vezérlő öntöző programját, és ha szükséges, módosítsa a beállításokat az alábbiak 
szerint. 
 

• Naptár szerinti öntözést válasszon úgy, hogy lehetőleg minden nap öntözzön a rendszer. 
• Minden zónában olyan hosszú öntözési időt állítson be, hogy a talaj jól átnedvesedjen a 

nélkül, hogy tócsák, vagy megfolyások keletkeznének. 
 

Az érzékelő helye 

      Az érzékelő helyének megfelelő kiválasztása alapvetően meghatározza a precíziós 
talajnedvesség érzékelő rendszer hatékonyságát! 
 
 
Az alábbi illusztráción egy tipikus kert látható. A kék, napos területek azok, ahova megfontolhatjuk 
az érzékelő telepítését. 
 
A lehetőségek közül azt válasszuk, ami 
legjobban megfelel az alábbiaknak! 
 

• Ez a talajtípus jellemző a kertben. 
• Ez a legmagasabb pont. 
• Nincs alatta tartály, pince, stb. 
• Nincs alatta szikkasztó. 
• A vezérlőtől nincs messzebb, mint150 m. 
• Legalább 1,2 méterre van a járdától, tető 

kilógástól, esővíz kifolyástól. 
• Nincs közlekedési útvonalon, vagy 

szabadidős területen. 
• A szomszéd zóna nem öntöz rá. 

 
 
 

Az elemek beszerelése 

• Kereszthornyú csavarhúzóval távolítsuk el a 4 csavart és 
vegyük le az elemtartó fedelét. 

• Helyezzük be a 3 db AA-s, 1,5 V-os elemet (nem tartozék!). 
• Helyezzük vissza a fedelet, és rögzítsük a csavarokkal. 

 
Az elemek behelyezése után a LED pirosan világít, majd villog, 
miután az érzékelő kapcsolódott a vevőhöz, zöldre vált. A legelső 
elem behelyezés után a LED 30 percig bekapcsolva marad, azért, 
hogy segítsen az érzékelő megfelelő elhelyezésében. 
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Az érzékelő elhelyezése 

Menjen az érzékelővel az előzetesen kiválasztott helyre. Figyelje a 
rádiós kapcsolat erősségét jelző LED színét az érzékelő tetején. 
 
 = zöld, kiváló 
 
 = sárga, elfogadható 
 
 = piros, nincs megfelelő jelszint, válasszon másik helyet az érzékelő számára! 
 
 

• Öntözze meg alaposan azt a területet, ahova majd az érzékelőt 
elhelyezi, futtasson le az adott zónán egy kézi öntözést. 

• Az érzékelő elhelyezése előtt az értékelő alatti tenyérnyi területen 
vágja vissza a füvet 3-5 mm magasra. 

 
  FIGYELEM: ha a fűfajta (pl. Hybrid Bermuda) megengedi a 
rövidre nyírást, és/vagy a nyírási magasság kisebb, mint 30 mm, akkor 
az érzékelőt be kell ásni, úgy hogy a teteje a talaj síkjával legyen egy 
magasságban! Így megelőzi azt, hogy a vágáskor sérüljön az érzékelő. 
 

• Szúrja be kézzel az érzékelő fém tüskéit a talajba, nyomja be kézzel 
az érzékelőt teljesen a talaj szintjéig. 

• Menjen vissza a vezérlőhöz, és a vevőn nyomja meg BYPASS 
gombot. 

Ekkor a rendszer visszatér a normál működési módba. 
 

Hiba lehetőségek és megoldások 

A precíziós talajnedvesség érzékelő rendszer az FCC szabályok 15-ös szakaszának megfelelően 
működik. Ez azt jelenti, hogy a rádiós sugárzási szintek egy bizonyos határérték alatt vannak. Az 
érzékelő és a vevő között a hatótávolság 152 méter, akkor, ha a két egység „látja” egymást, azaz 
nincs közöttük akadály, ami a rádió hullámokat gyengíti. A telepítés során előfordul, hogy közöttük 
fal, födém, egyéb akadály van, amik csillapítják a rádió hullámok jelerősségét. Ilyen esetben az 
érzékelőt közelebb kell telepíteni a vevőhöz. Ha a közelben elektromos motorok, nagy 
áramfelvételű gépek vannak, ezek működése is zavarhatja a rádiós kommunikációt. Beltéren 
telepített vevő esetén a mobiltelefonok, vezeték nélküli telefonok működése is zavarhat okozhat. 
 
Néhány megoldás a vezeték nélküli rádiós kapcsolat problémái esetén: 
 

• Telepítse az érzékelőt minél közelebb a vevőhöz, hogy csökkentse zavarok hatását. 
• Az érzékelőt helyezze 1-2 méterrel arrébb. Esetenként jelentősen javulhat a jelerősség. 
• Amennyiben a vevő beltéren van elhelyezve, és e miatt nem jó a jelerősség, helyezze át 

kültérre. A vevő vezetékeit megtoldva kösse be azt a vezérlőbe. 
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Műszaki specifikáció 

 
Méretek: 

• érzékelő: 12,7 cm x 9,5 cm x 1,9 cm 
• érzékelő tüske: 10 cm 
• vevő: 7,6 cm x 9,5 cm x 3,8 cm 

 
Tápellátás: 

• vevő: 24 V AC, (22-28 V AC, 100 mA) 
• érzékelő: 4,5 V (3 db AA” ceruza” elem) 

 
Kimeneti relé kontaktusok terhelhetősége: legfeljebb 3 A @ 24 V AC 
 
Hőmérsékleti határok: 

• működési hőmérséklet (szonda): -10 °C ÷ 77 °C 
• működési hőmérséklet (vevő): -10 °C ÷ 60 °C 
• tárolási hőmérséklet: -30 °C ÷ 65 °C 
• fagyveszély kapcsolási hőmérséklet: 2 °C ÷ 7 °C 

 

Garancia 

A telepítéstől számított 2 év 
 

Importálja és forgalmazza: 

 
T-Markt kereskedőház Kft. 
2013 Pomáz, Határ utca 5/A. 
telefon: +36 26 525-500 
e-mail: tmarkt@tmarkt.hu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pomáz, 2017. július 19. 


