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ACC

ACC
O modelo de controlador da Hunter para qualquer aplicação comercial
Características

Modelos

Especif.

Recursos

O ACC inclui as funções versáteis de modularidade para o controlador comercial de grande escala mais avançado da
linha Hunter. O desenho adaptável não permite apenas a configuração do número de estações que pretender, mas
também facilita a atualização da comunicação bidirecional com um Sistema de Controle Central da Hunter. O que
verdadeiramente distingue o ACC é a potência total. Definições de sobreposição inteligentes e o transformador potente
permite ao ACC executar até 6 programas simultaneamente, incluindo a maior quantidade de água no período de
irrigação mais curto. O monitoramento de vazão em tempo real permite ao controlador responder de forma dinâmica às
condições de excesso de irrigação por estação e registar a utilização de água no sistema. O ACC fornece um total de 6
programas independentes e 4 personalizados e a capacidade de ajudar o gestor do sistema de rega a cumprir os
"períodos de rega". Além disso, o visor LCD retroiluminado de grandes dimensões do ACC fornece ao utilizador um
meio conveniente de personalizar as estações na tela e os nomes dos programas. O ACC também inclui o suporte
incorporado para o sensor Solar Sync de economia de água.
Número de estações: 12 a 42
Tipo: Modular
Modelo: Externo
Programas independentes: 6
Horas de início por programa: 10
Tempo de execução máximo da estação: 6 h
Período de garantia: 5 anos

Monitoramento de vazão em tempo real
Easy Retrieve™
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Início manual com um só toque e avanço
Atraso de rega programável
Memória não volátil
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Proteção automática contra curto-circuito
Ajuste sazonal: ACC
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Atraso entre estações
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Capacidade de programação dos sensores: ACC
Cálculo do tempo de funcionamento total
Função "Cycle and Soak"
Períodos sem irrigação
Atraso do Solar Sync

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

Grupos de estações simultâneas
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