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Sistema ET

Sistema ET
Controle meteorológico ET avançado para sistemas de classificação comercial
Vista global
Vista global

Modelos

Especif.

Recursos

O Sistema ET da Hunter é um acessório fácil de adicionar para controladores comerciais da Hunter. Utilizando uma
tecnologia altamente avançada, o Sistema ET da Hunter avalia as condições climáticas para calcular os fatores locais
de evapotranspiração (ET). A ET é uma medição da perda de água do solo por evaporação e a umidade que se perde
das plantas por transpiração. O Sistema ET irá calcular os horários de irrigação para utilizar apenas a água que é
realmente necessária de acordo com as condições das plantas e do solo. A tecnologia WiltGard™ da Hunter pode
intervir para implementar a irrigação protetora quando as condições extremas ameaçam a vegetação. O resultado é uma
grande economia de água, zonas radiculares mais saudáveis e vida mais longa das plantas.
Características

Características
Calcula a evapotranspiração (ET) de microclimas individuais, para se ajustar aos requisitos exatos do local
Calendarização específica de irrigação para cada setor, com base nas características de cada um
Permite o cumprimento das restrições locais de irrigação
Atualiza facilmente os Controladores Hunter PCC e Pro-C baseados nas condições climáticas locais
Memória não volátil
Gama completa de opções de calendarização
Inclui 30 m de cabo bipolar 20 AWG para instalação de sensor
A tecnologia WiltGard ativa a irrigação de proteção quando as plantas são ameaçadas por condições extremas
Período de garantia: 2 anos

Grupos de Recursos
Relação de Documentos
Biblioteca de Estudo do Local
Formação Online
Biblioteca de Suporte
Assistência para Proprietários
Envio internacional
Política de Privacidade
Contacte-nos
Corporativa
Carreiras
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