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Seria TMC-424E

Seria TMC-424E propune un nivel complet nou de 
modularitate. Tehnologia modulară avansată de la 
Toro combină funcţii complexe cu utilizarea simplă, 
pentru a realiza un controler personalizabil. 

• De la 4 la 24 staţii
• Interior şi exterior 
• Modular 
• Detecţia debitului

Detecţia debitului pentru 
economii mai mari de apă
Cu o caracteristică de detecţie a 
debitului care monitorizează până 
la trei senzori de debit independenţi, 
controlerul monitorizează constant 
problemele şi ia măsuri după caz, 
pentru a izola defecţiunile sau erorile 
de sistem. 

Evidenţieri privind gestionarea apei

Funcţii şi avantaje 

Modularitate a numărului de staţii 
Modularitate a numărului de posturi de la 4 la 24 de posturi, 
utilizând module cu 4 sau 8 staţii pentru fl exibilitate. 

Două niveluri de protecţie la supratensiune
Modulele standard sau pentru supratensiuni ridicate furnizează 
opţiuni pentru satisfacerea necesităţilor regionale de protecţie 
la supratensiune. 

Detecţia debitului 
Monitorizaţi şi reacţionaţi la scurgeri din sau întreruperi de 
sistem. 

Până la 4 conexiuni cu master valve sau porniri ale 
pompei
Opţiuni de conectare cu până la patru relee cu electrovană 
master sau de pornire a pompelor, utilizând modulele TSM-4F 
sau TSM-8F.

Durate de funcţionare în minute sau secunde
Capacitatea de a stabili durate de funcţionare pe durate de sub 
un minut asigură o udare efi cientă pentru necesităţile ciclurilor 
de udare pentru jardiniere, generare de ceaţă, răsadniţe sau 
cicluri de seringă.

Programare din fotoliu
Mecanismul amovibil de temporizare poate fi  alimentat printr-o 
baterie de 9 V, permiţând o programare uşoară şi confortabilă.

Pentru mai multe informaţii 
accesaţi Toro.com



99

Specifi caţii

Dimensiuni

•  273 mm x 260 mm x 117 mm L x H x l
• Greutate: Interior – 3,4 kg; Exterior – 3,2 kg

Specifi caţii electrice

• Putere de intrare: 
• 120 V c.a., 60 Hz, sau 220/240 V c.a., 50 Hz
• 30 VA (transformator cu fişă internă şi externă)
• Omologat UL, CUL

• Putere de ieşire staţie:  
• 24 V c.a. (60 Hz)
• maximum 0,50 A (12 VA) per staţie
• 0,50 A (12 VA) pompă/electrovană master
• 1.20 A sarcină totală

• Protecţie la supratensiune:
• Standard: 6,0 KV mod comun; 600 V mod normal
• Supratensiune înaltă: 6,0 KV mod comun; 6,0 KV mod normal

Specifi caţii şi funcţii

• Patru programe totalizând 16 timpi de pornire 
• Trei opţiuni de programare

• Calendar cu şapte zile 
• Interval de la 1 la 31 de zile, cu excluderea unei zile
• Zile pare/impare, cu excluderea unei zile

• Durate de funcţionare ale staţiei, în minute sau secunde
• Recuperare rezervor/întârziere staţie programabile de la 1 la 60 

de secunde, respectiv de la 1 la 60 de minute
• Pornire pompă/electrovană master setabilă după program şi 

staţie
• Operare simultană a până la trei programe
• Întârziere a ploii de la una la 14 zile şi bugetarea apei de la 0 la 

200, în incrementuri de 10%
• Modul de staţie interschimbabile „la cald” 
• Funcţia de analiză recapitulează rapid toate informaţiile din 

program 
• Detecţie rapidă pentru depanare mai rapidă
• Mod Test electrovană pentru verificări rapide de sistem
• Caracteristică multilingvistică (engleză, spaniolă, franceză, italiană, 

germană şi portugheză)
• Ştergere program
• Ceas în timp real cu 12/24 ore 
• Memorie nevolatilă

Până la 4 conexiuni de electrovană master/PS

Una pe blocul terminal al controlerului 
şi 3 module de detecţie a debitului. Orice 
staţie poate fi  alocată oricărei MV. Opţiuni 
pentru o staţie individuală pentru a activa 
o conexiune MV/PS atât pentru controler, 
cât şi pentru modulul de fl ux (de ex., 
activare MV şi pompă de suprapresiune).

Listă de modele din seria TMC-424E, 220 V c.a.

Model Descriere

TMC-424E-ID-50H* 
TMC-424E-OD-50H* 

Modular, Interior, 220 V c.a./50 Hz 
Modular, Exterior, 220 V c.a./50 Hz

* Modelele de bază includ TSM-4 (modul cu 4 staţii)

Module cu staţii - Modelul de bază include 4 staţii

Model Descriere

TSM-4 
TSM-4H  

TSM-4F
TSM-8   
TSM-8H

TSM-8F  

Modul de extensie cu 4 staţii 
Modul de extensie cu 4 staţii, protecţie 
ridicată la supratensiune
Modul de extensie cu 4 staţii, detecţie debit
Modul de extensie cu 8 staţii
Modul de extensie cu 8 staţii, protecţie 
ridicată la supratensiune 
Modul de extensie cu 8 staţii, detecţie debit

Accesorii opţionale

• TRS: Senzor de ploaie RainSensor cu fir
• 53853: Senzor de ploaie/îngheţ cu fir
• TWRS/TWRFS: Senzor de ploaie RainSensor fără fir sau senzor de 

ploaie/îngheţ fără fir
• TMR-1: Telecomandă de întreţinere
• TFS: Senzor de debit

Garanţie

• Cinci ani

S p e c i f i c a ţ i i  –  T M C - 4 2 4 E
TMC-424E-XX-XXX-XX-XX-XX

Model Tip Alimentare Descrierea modelului

TMC-424E XX XXX XX-XX-XX

TMC-424E—Controler Toro ID—Interior
OD—Exterior

50H—220 V c.a./50 Hz
(liber)—120 V c.a./60 Hz

4—4 staţii, Supratensiune standard 
4H—4 staţii, Supratensiune înaltă
4F—4 posturi, supratensiune înaltă şi detecţie a 
debitului

8—8 staţii, Supratensiune standard
8H—8 staţii, Supratensiune înaltă 
8F—8 posturi, supratensiune înaltă şi detecţie a 
debitului

Exemplu: Un controler TMC-424E cu 16 posturi într-o incintă interioară cu un monitor de debit se specifică astfel:  TMC-424E-ID-8F-8

* Notă: Modelul de bază este prevăzut cu un controler TSM-4 (4 staţii) inclus.


