
Intelligens öntözés
Az intelligens öntözőrendszer elemei a kerticsap 

vezérlő 

TTV103WRF, a Wi-Fi gateway TWG004WRF és 

a nedvességszenzor TCS005FRF.

A gateway egy központi vezérlőként szolgál. Az 

alkalmazásból közvetíti az utasításokat a 

berendezéseknek.

Ugyanígy a berendezésektől az okostelefonra 

érkező információ is a gateway segítségével 

válik elérhetővé a felhasználók számára.

TWG004WRF

TTV103WRF

TCS005FRF



SMARTZILLA Kerticsap vezérlő
TTV103WRF

Maximum távolság
(kerticsap vezérlő és gateway között）

Üzemi feszültség

Készenléti energiafogyasztás

Áramerősség

Üzemi hőmérséklet

Csatlakozó típus

Wi-Fi frekvencia

90-240V

≤ 0.5 W

Max 10A

0°C-50°C

US, DE, FR, UK, AU

2.4 GHz

0-60 m

TWG004WRF

Wi-Fi gateway

Európa Franciaország Nagy-Britannia Ausztrália USA

· Kompatibilis a nedvességszenzorral

· Vízszivárgás figyelmeztetés

· Alacsony energiafogyasztás
Akkumulátor élettartam kb.1 év

· Irányítás okostelefonról
Az alkalmazáson keresztül ütemtervet állíthat be

· Két üzemmód
Öntöző mód & Párásító mód

· Beépített vízáramlás szenzor

· Vezeték nélküli kapcsolat
· Egyszerű csatlakoztatás az alkalmazáshoz
· Időkapcsoló funkcióval is rendelkezik
· Egy gateway egyszerre négy kerticsap vezérlőt is

képes támogatni
· Kompatibilis a kerticsap vezérlővel

A kerticsap vezérlő és az alkalmazás párosításával iránythatja kertje 
öntözését. Ütemtervet állthat be, amit bárhonnan nyomon követhet.

Tulajdonságok:

A gateway egy központi vezérlőrendszer. Az applikációhoz csatlakoztatva teheti okossá otthonát.
Az öntözéssel kapcsolatos utasítások a gatewayen kereszül jutnak el az eszközökhöz. Ugyanígy a 
berendezésektől érkező információ is a gateway segítségével jelenik meg az alkalmazásban a 
felhasználó számára.

Tulajdonságok:

Maximum távolság
(kerticsap vezérlő és gateway között）

Víz- és porállóság

Üzemi nyomás

Víz áramlási sebessége

Foglalat mérete

Csavarmenet

Üzemi hőmérséklet

Akkumulátor

Akkumulátor élettartam

IP54

0.5 bar-5 bar

35 l/min

3/4" vagy 1"

BSP vagy NH

3°C - 50°C

4*AA alkáli elem

Kb. 1 év

0-60 m

Műszaki adatok

Műszaki adatok



SMARTZILLA Nedvességszenzor

Maximum távolság (kerticsap vezérlő ls nedvességszenzor között)

Páratartalom tartomány

Páratartalom szint

Hőmérséklet tartomány

Víz- és porállóság

Üzemi hőmérséklet

Akkumulátor

Akkumulátor élettartam

0-60 m

0% ~ 100%

20%, 40%, 60%, 80%, 100%

-10 °C ~ 60°C

IP65

-10 °C ~ 60°C

4*AA alkáli elem

Kb. 1 év

· Speciális kialakítás
Pázsitba szúrható, akadálymentes

· Egyszerű üzembe helyezés
Gyors és egyszerű csatlakoztatás a kerticsap
vezérlőhöz az applikáció segítségével

· Öntözés megszakítása
Beállítás szerint automatikusan megszakítja az öntözést 
egy bizonyos nedvességi szintnél

· Alacsony energiafogyasztás
Akkumulátor élettartama kb. 1 év

· SS304 szonda - precíz adatok & rozsdamentesség

· Kompatibilis a kerticsap vezérlővel

· Adatok tárolása 10 napig az alkalmazásban

TCS005FRF

Műszaki adatok:

ON/OFF

138mm

102mm 136mm105mm

165mm

45mm

Gateway mérete

Kerticsap vezérlő mérete

Doboz mérete

Termék tömege

Kartondoboz mérete

Tömeg (bruttó)

60*80*130 mm

105*45*165 mm

155*83*173 mm

487 g

435*325*365 mm

10.75 kg

Méret

Nedvességszenzor mérete 

Doboz mérete

Termék tömege

Kartondoboz mérete

Tömeg (bruttó)

135*138*100 mm

142*105*145 mm

260 g

547*300*305 mm

6.2 kg

Méret

A SMARTZILLA Nedvességszenzor valós idejő adatot ad a talaj nedvességéről és 
hőmérsékletéről.
Kompatibilis a kerticsap vezérlővel, így egy okos öntözőrendszert alkotva.

Tulajdonságok:

Műszaki adatok

135mm 135mm

100mm
138mm

145mm
105

mm

142mm

547mm 300
mm

305mmMODEL: TWG004WRF TCS005ARF
DIM: 54.7x30.0x30.5CM

20PCS/CTN

6.2KG

NW:    5.2KG
 

GW:

QTY：

173mm 83
m
m

155mm

435mm 325
mm

365mmMODEL:    TTV103BRF   TTV103WRF
DIM:  35.4X27X33.6CM

20PCS/CTN

9.5KG

NW:   8.5KG
 

GW:

QTY：



Gateway konfiguráció, eszközök hozzáadása 

TWG004WRF Wi-Fi gateway

TTV103WRF Kerticsap vezérlő

1. A "+" megnyomása után 
válassza ki a gateway 
ikont!

2. Helyezze áram alá a gatewayt, majd tartsa 
nyomva 5 mp-ig a gombot, ameddig a 
jelzőfény villogni nem kezd!

2. Erősítse meg az alkalmazásban a műveletet, 
csatlakozzon a Wi-Fihez, majd várjon 10-15 mp-et 
a sikeres csatlakozásig!

1. A gateway ikon kiválasztása 
után lépjen a "Manage added 
devices" menübe!

2. Helyezzen elemeket a vezérlőbe, majd tartsa 
nyomva a gombot, ameddig a LED villogni 
nem kezd.

3. Erősítse meg az alkalmazásban a műveletet, 
majd várjon 10-15 mp-et a sikeres csatlakozásig!

TCS005FRF Nedvességszenzor

1. Az elemfedél levétele után tartsa 
nyomva 5 mp-ig a fekete gombot, 
hogy az eszköz készen álljon a 
párosításra!

2. Válassza ki az eszköz ikonját az 
alkalmazásban!

3. Csatlakoztassa a szenzort, majd várjon 5-10 mp-
et! Zöld jelzés esetén a csatlakozás sikeres.




