
WWW.NETAFIM.COM
E-MAIL: PRODUCTS_SOLUTIONS@NETAFIM.COM

AQUAPRO
SMART VALVE WATERING CONTROLLER   

APPLICATIONS
■■ For residential or commercial applications.
■■ Where electricity is not available.
■■ When wiring is not applicable.
■■ When existing controller is fully used up.
■■ For any indoor and outdoor installation.

SPECICATIONS
BATTERY

■■ 1 x  9V alkaline (included, replaceable)
■■ 2 x lithium 1.5 V (included, built in)
■■ Controller body - A B S
■■ Standard - CE, IP67
■■ Large display - LCD. Size - 38 X 31 mm
■■ Voltage output - 13VDC
■■ Pulse width - 200 m/sec
■■ Capacity - 4700µF
■■ Compatible with Aquanet DC (¾", 1", 1½", 2") and 
Aquative solenoids

DC VALVE
■■ Size: ¾" or 1".
■■ Flow range: 25 - 700 0 l/h (0.1 - 26 GPM).
■■ Pressure range: 0.2 - 10 bar (6 - 150 PSI).
■■ Thread: BSP or NPT.
■■ Body: reinforced nylon.
■■ Hydraulic three way control: open/auto/closed.
■■ Flow regulator included.
■■ Wet part: EPDM diaphragm, no metal parts.
■■ Cable: 0.6 m between controller and valve.
■■ Maximum extension between valve and controller 
when using 1.0 mm Ø cable: 100 m (330 feet).

FEATURES AND BENEFITS
■■ Stand-alone battery operated.
■■ Easy to use.
■■ Three independent programs:

■■     PI Once a day at the same time every day.
■■     P2 Once a day on selected days .
■■     P3 Up to three start times per day on 
selected days .

■■ Two extra modes:
■■ OFF stops all irrigation activities.
■■ Manual start/stop a program manually.

■■ Available in ¾'' and 1'' BSP or NPT .
■■ Waterproof IP67.
■■ Available in various languages.

ORDERING GUIDE 

Aquapro with ¾" BSP Aquanet valve 37000-001000

Aquapro with 1" BSP Aquanet valve 37000-001500

Aquapro controller only* 37000-002000

Aquapro with ¾" NPT Aquanet valve 37000-001400

Aquapro with 1" NPT Aquanet valve 37000-001700

* For use with Aquanet DC 1½" and 2".
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AQUAPRO  אקווה פרו
בקר השקיה עם המגוף החכם

עבור מערכות השקיה ביתיות ומקצועיות
ללא צורך באספקת חשמל

ללא צורך בחיווט
לשימוש ביתי או חיצוני

סוללה:
באריזת הבקר כלולה סוללה 9 וולט הניתנת 

להחלפה.

ABC גוף:   
CE אירופאי תקן:   

צג גבישי גדול  מסך תצוגה:  
                                       (38X31 ס"מ)

סאטופרן אטמים:   

VDC13 מתח יציאה:  
200ms אורך גל:  

4700qF קבל:   
תואם ברזי אקווה-נט DC (בכל הקטרים), 

CV  606               תואם סולונואיד

מופעל על ידי סוללה בלבד
הפעלה קלה ופשוטה

 :P1,P2,P3  לבחירה בתוך שלוש תוכניות עצמאיות
P1 - השקיה יומית אחת בשעה קבועה  

P1 -השקיה יומית אחת בימים נבחרים ובשעה קבועה 

P1 -מספר השקיות יומיות בימים נבחרים 

שני מצבים נוספים:
הפסק מפסיק את כל פעולות השקיה

ידני הפעלה (או הפסקה) ידנית של תוכנית השקיה

ניתן להזמנה בקוטר ”3/4–“1-“1.5-“2
ניתן להזמנה כבקר בלבד לצורך חיבור לברזי  DC  דו-גידי

IP 67 עמיד במים על פי תקן בינ"ל
מסך תצוגה איכותי עם ספרות גדולות וברורות

שעון המציג את השעה הנוכחית
שומר מסך אוטומטי לחסכון בחיי הסוללה

ניתן להפריד את הבקר מהמגוף לנוחות המשתמש
ניתן לתלות את הבקר על הקיר

ניתן להוסיף קופסאת הגנה מפח לקטרים ”3/4, “1
למניעת ונדליזם

יישומים:

מפרט טכני:

בקר השקיה:

תוכנית הפעלה:

תכונות:
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אקוופרו

3/4”

1”

1.5”

2”

בקר

לדוגמא: אקווה-פרו ”3/4

  BSP 3/4” אקווה פרו בקר עם ברז

   BSP 1” אקווה פרו בקר עם ברז

    BSP 1.5" אקווה פרו בקר זוויתי+ברז

     BSP 2” אקווה פרו בקר זוויתי+ברז

אקווה פרו בקר (לועזית)     

16

1

1
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37000-001600

 37000-001100

37000-001770

37000-001870

37000-002000

שם המוצרכמות  בקרטוןמספר קטלוגי

2“,1.5“ ,1”, 3/4” מידה:   
25-7000 ליטר לשעה טווח ספיקה:  

0.2-10 אטמ' טווח לחצים:  
BSP מחברים:  

ניילון מוקשח גוף:   
שלושה מצבי שליטה  מצבי שליטה:  

                                        הידראוליים: פתוח / אוטומטי/
                                        סגור                                             

כלול בקר שניקה:  

 EPDM דיאפרגמת עמידות למים:  
                                        ללא חלקי מתכת

0.6 מטר בין הבקר  חיווט:   
                                       לברז

מרחק מקסימלי מותר בין הברז לבקר: עד 100 
מטר לחוטי 1.0 מ"מ

:DC ברז אקווה-נט


