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Pro-C

Pro-C
Modularidade oferece a personalização completa de 3 a 15 estações
Vista global
Vista global

Modelos

Especif.
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Photos

Com as funções mais avançadas no controle residencial, o design modular do Pro-C oferece a flexibilidade para alterar
o número de saídas de estações (de 3 a 15) a qualquer momento. Desta forma, as atualizações podem ser efetuadas em
uma área sem ter de alterar o controlador. Do ponto de vista de instalador, isto também significa que apenas é
necessário ter em estoque o controlador e os módulos, por isso, manter o inventário é algo simples e fácil. A
modularidade não é a única função que este controlador tem a oferecer. Também é compatível com o sensor ET Solar
Sync da Hunter. Quando o revolucionário sensor Solar Sync está ligado, o PCC é convertido em um "controlador
inteligente", que regula os tempos de funcionamento da irrigação com base nas condições climáticas avaliadas
localmente. O Pro-C também é compatível com os controles remotos da Hunter para ativação rápida da irrigação e sem
fios.
Atualização do painel frontal (P/N 526205)
Pro-C tem agora a habilidade de controlar a iluminação. Uma atualização do painel frontal adiciona controle da
iluminação FX , operando até 3 transformdores de iluminação usando 3 novos programas de iluminação (L1, L2, L3).
Criar uma programação para iluminação é tão fácil quanto criar uma programação de irrigação, usando as mesmas
funções familiares de programação do Controlador Pro-C.

Características

Características
Número de estações:
Pro-C: 4 - 16
PCC: 6 & 12
Tipo: Fixo
Pro-C: Modular
PCC: Fixo
Modelos: Interno e externo
Programas independentes: 3
Horas de início por programa: 4
Tempo de execução máximo da estação: 6 h
Período de garantia: 2 anos
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Programas específicos de iluminação opcionais fornecem o controle independente da irrigação e iluminação
(requer atualização para o conjunto de imagens Pro-C/FX)

Funções avançadas
Easy Retrieve™

[1]

Um utilitário de segurança manual que armazena todas as informações de calendarização e informações de
configuração de um controlador na memória de segurança. Esse fato permite que a calendarização de rega guardada
possa ser restaurada a qualquer momento. Este utilitário pode ser utilizado para repor um controlador nas definições
iniciais depois de ter sido violado ou no início de uma nova estação.

Proteção automática contra curto-circuito

[2]

A proteção automática contra curto-circuito é uma função que se encontra em todos os controladores com alimentação
CA da Hunter. Esta função detecta automaticamente as avarias elétricas, que são normalmente causadas por problemas
nos cabos. As estações em que se detectarem curto-circuitos são ignoradas, permitindo que a rega continue nas
estações onde não foram detectadas avarias. Não existem fusíveis para fundir ou disjuntores para disparar, que poderia
resultar na desativação completa da irrigação.

Quick Check

[3]

A função Quick Check realiza um diagnóstico rápido dos problemas no campo de uma forma de fácil acesso
pressionando-se apenas um botão. A Quick Check apresenta uma mensagem ERR (Erro) quando é detectado um curtocircuito no terreno no número de uma estação específica.

Programação sazonal: Global ou diária com o Solar Sync

[4]

Esta característica permite programações rápidas dos tempos de execução de irrigação através de uma escala
percentual. Durante o pico da estação, a programação sazonal para todos os usos até 100%. Se as condições climáticas
exigirem menos água, introduza o valor percentual adequado (ou seja, 50%) para reduzir os tempos de execução de
irrigação sem ser necessário ajustar cada uma das estações no programa. Este modelo disponibiliza duas formas
diferentes de utilizar a Programação Sazonal para reduzir o uso de água: Global e diária.
Global: A opção Global disponibiliza uma percentagem de Programação Sazonal para todos os Tempos de
Funcionamento das estações em todos os Programas do controlador.
Diária: Com a adição de um sensor ET Solar Sync, o X-Core tem a capacidade de implementar regulagens diárias com
base nas condições climáticas locais avaliadas.

Atraso entre estações

[5]

Um atraso na rega entre estações individuais à medida que o controlador vai avançando de uma estação para outra. O
atraso pode ir de alguns segundos, para permitir às válvulas de fecho lento o tempo suficiente para se fecharem, ou
muito mais, para permitir o reenchimento ou recarga dos tanques de pressão, etc.

Capacidade de programação dos sensores

[6]

A função Capacidade de Programação de Sensor permite ao utilizador especificar quais as estações que deve desligar
em resposta a um alarme do sensor, permitindo assim às estações e aos programas funcionarem sem interrupções caso
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ocorra um alarme de sensor.

Dias sem irrigação

[7]

Dia(s) da semana pode(m) ser programados previamente para não irrigar, dessa forma a irrigação não funcionará
independentemente da programação original. Por exemplo, se o jardineiro corta a grama aos Sábados, a função de
dias(s) sem irrigação permite que os Sábados sejam programados para a irrigação não funcionar.
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