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Elektrolasfittingen
ELGEF+

 Modular, all polymeric, automatic
disc filters with a patented self-
cleaning backwash mechanism

De Signature EZ Pro controller (8600 serie) is een een-
voudig te bedienen professionele beregeningscomputer 
met vele mogelijkheden. De EZ Pro is uitgebreider dan  
de Junior versie en kan grotere systemen besturen.  
Deze beregeningscomputer is leverbaar met 8 tot 24 
kraanaansluitingen en kan door zijn grotere ingebouwde 
voeding tot 3 uitgangen tegelijk bedienen. De controller is 
voorzien van een speciaal geheugen die zonder batterij-
en of netvoeding de programma’s bewaart. 

PROGRAMMERINGSMOGELIJKHEDEN
• Aantal programma’s : 3 stuks (A, B, C – keuze-  
           schakelaar)
• Aantal starttijden : 4 stuks per programma  
      (totaal 12 starttijden)
• Startmogelijkheden : oneven / even dagen
    : interval 1-30 dagen
    : weekprogramma (Ma., Di.,  
    ……… Za., Zo.)
• Beregeningsduur : 1 minuut tot 9 uur en 59  
      minuten
• Cyclustest  : handmatig
    : cyclus
    : 3 minutentest 

• Pompstart programmeerbaar per kraanaansluiting
• De controller schuift automatisch de starttijd op  
 wanneer er een overlap met een vorige gietbeurt  
 ontstaat  
• Schrikkeljaren zijn verwerkt in de kalender 
• Beveiligd tegen uitschieters van de ingang- en  
 uitgangspanning
• Automatisch resettende kortsluitbeveiliging (1,0 A) 
• Met de waterbudget-optie kan de watergift worden  
 verlaagt of verhoogt tussen 0-200%
• Met geavanceerd waterbudget kan het waterbudget  
 voor elke maand van het jaar ingesteld worden per  
 programma ( A,B,C) tussen 0-200% 

REGENSENSOR
Wanneer er een regensensor wordt aangesloten is per 
programma (A,B,C) instelbaar hoelang de beregening 
uitgesteld moet worden tot 99 dagen. Op het display 
wordt aangegeven of de sensor regen detecteert.  
Door in de “Auto” mode, tegelijk op de + en – toetsen te 
drukken wordt een bypass over de regensensor geacti-
veerd waardoor het programma doorgaat, ook wanneer 
de sensor regen heeft gedetecteerd.

TECHNISCHE GEGEVENS
Voeding   : 230 VAC, 50 Hz
Ingebouwde voeding : 24 VAC, 30 VA, 1,25 A max
Batterijen (klok)  : 2 stuks AA, alkaline (niet  
        meegeleverd, ca. 1 jaar)
Afmeting (HxBxD) : 22,9 x 30,5 x 12,7 cm
Temperatuur  : -5 tot +55 ºC
Beschermingsklasse : IP 24
Keur   : UL, ULC, CE

Kraanaansluitingen  
Aantal   : 8, 12, 16, 20 of 24 stuks
Max. stroom (inrush) : 0,52 A
Max. stroom (hold) : 0,33 A
Max. aantal tegelijk : 3 stuks (waarvan 1 pomp- 
        start)
Max. aantal spoelen : 2 stuks per kraanaansluiting
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