
Elektrolasfittingen
ELGEF+

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

De Signature EZ Pro Junior Controller (8300 serie) is 
een eenvoudig te bedienen professionele beregenings-
computer. De Junior versie is ontworpen voor kleinere / 
eenvoudigere systemen en heeft veel gelijkenissen met 
de EZ Pro maar wijkt op sommige punten af.  
 
De EZ Pro Junior een aantal extra’s, zoals: 
• De pomp heeft een instelbare vertragingstijd van 1  
 seconde tot 30 minuten. 
• De Junior heeft een extra start-stop mogelijkheid  
 “Dagelijkse activiteit” welke de beregening activeert  
 of annuleert voor geselecteerde dagen en is per  
 programma instelbaar. 

De eigenschappen zijn aangepast op kleinere en een-
voudigere systemen:
• Leverbaar tot 12 kraanaansluitingen i.p.v. 24 stuks
• Kleinere interne voeding waardoor maximaal 2  
 uitgangen tegelijk geactiveerd kunnen worden  
 i.p.v. 3 stuks
• Voor het programma geheugen is een lithium  
 batterij benodigd. De EZ Pro heeft een speciaal  
 programma-geheugen welke zonder voeding of  
 batterij het programma vasthoudt.
• 3 starttijden per programma (A,B,C) i.p.v. 4 stuks
• Beregeningstijd  tot 1 uur en 59 minuten, i.p.v. 9 uur  
 en 59 minuten
• Cyclustest alleen handmatig 
• Geen programmeerbare pompstart per kraan- 
 aansluiting.
• Ook op een regensensor aan te sluiten 

 
 

TECHNISCHE GEGEVENS
Ingebouwde voeding : 24 VAC, 20 VA, 0,83 A max
Batterijen (klok)  : 2 stuks AA, alkaline (niet  
      meegeleverd)
Batterij (geheugen) : Lithium CR 2032 (niet mee- 
      geleverd)
Afmeting (HxBxD) : 20,3 x 25,4 x 10,2 cm
Temperatuur  : -20 tot +55 ºC
Keur   : ETL, CETL, CE 

Overige gegevens gelijk aan EZ Pro

Kraanaansluitingen   
Aantal   : 4, 6, 9 of 12 stuks
Max. aantal tegelijk : 2 stuks (waarvan 1 pomp- 
      start)
 
Overige gegevens gelijk aan EZ Pro
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