
Irigasi

Semua gambar dalam katalog ini hanya untuk ilustrasi  

Pengendali

PENGENDALI IRIGASI 
PINTAR
GreenApp™ 

Siap duduk dan menyelonjorkan kaki sambil mengelola irigasi Anda 
dari ponsel pintar?

BERMAD GreenApp™ adalah pengendali irigasi stasiun tunggal Bluetooth 
yang cerdas, fleksibel, mudah digunakan, yang terpadu dengan 
aktuator solenoid untuk kemudahan dan kepraktisan pemasangan 
pada semua katup kendali.

Kegiatan berkebun dan irigasi Anda menjadi jauh lebih mudah. Dengan 
BERMAD GreenApp™, Anda dapat terhubung dengan aplikasi ramah 
pengguna (Android dan iOS) gratis, serta mengelola irigasi Anda dari 
ponsel pintar atau tablet Anda. Betapa praktisnya! 

Fitur & Keuntungan 

 ֺ Mudah dipasang, mudah dioperasikan
■	 Pasang katup – sudah termasuk pengendali
■	 Intuitif - aplikasi intuitif menyediakan pemrograman yang mudah 

 ֺ Solusi sempurna untuk pemasangan kotak tersembunyi atau 
bawah tanah
■	 Ubah pengaturan menggunakan aplikasi dari 10-30m; 30-90f
■	 Tanpa kabel dan tanpa layar – papan tombol ada di saku Anda
■	 IP68 sepenuhnya terlindung dari air
■	 Tahan lama di semua kondisi lingkungan

 ֺ Pemakaian daya rendah
■	 Dua baterai AA 1,5v standar yang dapat diganti
■	 Komunikasi Bluetooth 4.0 memerlukan energi yang sangat rendah
■	 Pengoperasian yang terus-menerus hingga tiga tahun

 ֺ Kendali siklus irigasi menurut hari dan jam
■	 Durasi irigasi mulai dari 1 menit hingga 24 jam
■	 Pemrograman mingguan dan sesuai siklus
■	 Opsi penamaan dan pengelolaan beberapa pengendali

 ֺ Operasi manual
■	 Override Manual 3 Posisi TRIO: Buka, Otomatis, Tutup
■	 Pengaturan manual aliran maksimum katup

Penggunaan Umum

 ֺ Katup plot pertanian tetesan, semprotan, dan semprotan mikro

 ֺ Sistem irigasi lanskap:tetesan, semprotan, dan semprotan mikro

 ֺ Irigasi pot bunga dan pot jendela

 ֺ Sistem atap dan balkon

 ֺ Lanskap publik, pinggir jalan, dan pembatas jalan 
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Model GreenApp™

Spesifikasi Teknis
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Dimensi

Layar Pratinjau Pengaturan durasi irigasi:  
1 menit hingga 24 jam

1

Pilih Program:  
Mingguan atau Sesuai 
Siklus

2

Atur Koefisien Irigasi (%)  
bulanan

5
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Layar Pratinjau Status Irigasi
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Pengaturan mulai irigasi 
hingga 4 waktu 
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Pattern Globe

Ukuran DN ½”-12 ¾”-20 1”-25 1½”-40 2”-50

P mm 66 110 110 160 170

T mm 135 150 150 215 225

L mm 42 78 78 125 125


