
בקר השקיה אחד כלול 
לבחירה משני דגמים

ערכת השקיה למרפסות
התקנה פשוטה וגמישות מירבית בהשקיית הצמח

חיסכון
במים

עמיד לתנאי
מזג אוויר

UV

צמחים בריאים
מהשורש

טיפטוף 
אוטומטי

אין צורך 
בכלים מיוחדים

הסדרה האורבנית
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גלקון כפר בלום  טל. 04-6900222
 www.galconc.com  info@galconc.com דוא״ל

כל האביזרים הנחוצים להשקיה אוטומטית של עד 20 עציצים �  
התקנה פשוטה וללא צורך בכלים מיוחדים�  
חסכון במים ואדניות פורחות�  
השקיה אוטומטית וגמישות מירבית�  
כולל צנרת ואביזרים�  
�  9001BT 9001 אוEZ בקר איכותי של גלקון לבחירה דגם  

לסרטון הדרכה 
סרוק את הקוד 

עשה זאת בעצמך!
ערכה מודולרית מתאימה לכל סוגי המרפסות 

9001 EZ

בקר השקיה פשוט לתכנות
 בקר פשוט ונח להפעלה הפועל בעזרת שני בוררים בלבד לקביעת מחזור ומשך ההשקיה.

 מתאים להתקנה חיצונית.
 מופעל ע״י סוללה 9V אלקליין )לא כלול(.

 אידיאלי להשקיית עציצים ואדניות, השקיה בפטיו וגינון גג. 

9001 BT

בקר השקיה להפעלה באמצעות אפליקציה
 קל להתקנה ונוח לשימוש.
 מתאים להתקנה חיצונית.

 מופעל ע״י סוללה 9V אלקליין )לא כלול(.
 משך השקיה: דקה אחת עד 12 שעות, 4 פתיחות ביום.

 הפעלה ותכנות הבקר ע״י אפליקציה ידידותית  ואינטואיטיבית.
 תפעול הבקר עד מרחק של 15 מטר.



Controlador de Riego Wi-Fi 
Basado en las Condiciones Meteorológicas

Cyber Rain XCI Wi-Fi 
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Controle el riego de su jardín desde cualquier lugar y en cualquier momento, utilizando su computadora, 
tableta o Smartphone

Propiedades del controlador
• Controlador de riego residencial basado en la nube
• Conexión al Router Wi-Fi de su casa
• Ajuste automático del riego basado en las condiciones meteorológicas
• Consejero para programación de riego
• 8,16 zonas de riego y válvula maestra
• Diseño de prestigio para instalación de interior
• Dedicada aplicación para Smartphone
• Disponible en Google Play y App Store
• Registro detallado de riego y de ahorro de agua

Consejero de programación de riego -
Basado en los parámetros del sitio
• Localización
• Tipo de planta
• Tipo de suelo
• Sistema de riego
• Pendiente y exposición al sol

Ajuste automático del riego basado
en las condiciones meteorológicas 
• El sistema rastrea las condiciones climáticas locales
• Ajuste automático de la programación en función del pronóstico 

y las condiciones meteorológicas locales
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Galcon Kfar Blum Tel. 972-4-6900222
Email info@galconc.com www.galconc.com


