
En Zorlu Koşullara Dayanıklı Sağlam Dış Saha
Muhafazası

Metal, plastik kabin veya metal ayaklık opsiyonu ile.

Aydınlatmalı Geniş LCD Ekran

Birçok bilgiyi gösterir, kullanıcıyı
programlamada adım adım ilerletir; tanımlama
için ekranda gözükecek istasyonları ve program
isimlerini belirleme imkanı sunar.

Modüller Sayesinde Merkezi
Kontrol Ünitesi ile Çift Yollu
İletişime Geçiş

Kolaylıkla takılabilen modüller
yardımıyla ACC’ yi kablo,
modem veya radyo kontrollü hale
dönüştürme imkanı.

Tek Çift-Kablo Dekoder Montajı

Oldukça fazla istasyon ekleyebilme ve çalıştırabilme
olanağı (99 istasyona kadar) ve sensör dekoderi
ekleyebilme özelliği.

Programlanabilir Pompa Vanası/Ana Vana Yönetimi

Birden fazla vana ve pompa/ana vana yönetim imkanı.
Klasik çıkışlar veya dekoder çıkışları ile hepsini aynı
anda yönetebilme.

Kaybolmayan, 100 Yıllık Hafıza

Elektrik kesintisinde veya kontrolörün elektriği
kapatıldığında, pil gerektirmeksizin program
bilgilerini hafızada tutabilme özelliği.

Her biri 4.5 km’ye Kadar Uzunluğa Sahip 6 Adet
Çift-Kablo

Yıldırım düşmelerine ve elektrik sesine karşı toprak
bağlantısı yapabilme imkanı; en büyük sistemler için
bile en ekonomik kablolama yöntemi.

Uygulamadaki düşük veya
fazla debi miktarını anında
görebilme ve sistemde bir
hasar oluşmadan (sisteminizde
ve yeşil alanınızda) tepki
verebilme özelliği. HFS debi
sensörünü ve FCT karşı-
sensörünü ekleyerek debi
değerlerini anında izleyebilme
özelliği.

Gerçek Debi Miktarını
Ölçme

Yıldırım Düşmelerine Dayanıklı, Sahada
Programlayabileceğiniz Dekoderler

Karışık seri numaralarına veya yıldırım
düşmelerinden koruyucu ek mekanizmalara son;
artık her dekoder kendinden topraklama
özelliğine sahip.

Birden Fazla Sensör Girişi

Uygulamanızı birden fazla sensör ile donatabilme. Hava
durum & debi ölçme sensörleri ile tam koruma ve kritik
bir durumda otomatik kapatma özelliklerine sahip olun.

Hunter’ın En Güçlü Kontrol Ünitesinin
Çift-Kablo Versiyonu

ACC Kontrolörünün yetenekleri Hunter’ın yeni çift-kablo dekoder sistemi ile artık
daha da fazla. ACC-99D, çift-kablo dekoderleri kullanarak 99 istasyona kadar
kontrol imkanı sunmakla beraber ACC’nin hiç bir özelliğini de kaybetmiyor.

Otomatik sulama teknolojileri arasında dekoder montajı en hızlı ilerleyen
dallardan bir tanesi. Ve ACC-99D ünitesinde bunun nedenini anlamak çok kolay.

ACC-99D kolay anlaşılır bir ünitedir. Programlaması diğer kontrolörlerle aynı
olmakta ve kolay kullanılır tuşlarla yapılmaktadır. ACC-99D kolay monte
edilebilen bir ünitedir. Dekoderler kullanılan kablo ve yapılan kazıyı azaltır.

ACC-99D kolayca büyültülebilen bir ünitedir. Dekoderler yeni istasyon
ekleyebilmeyi kolaylaştırır ve sensör iletişimini çift-kablo yolu ile
gerçekleştirir. ACC-99D’nin bakımı oldukça kolaydır. Üniteye sensör
dekoderleri ekleyerek uzaktaki sensörleri gözleyebilir ve bu sayede herhangi
bir arızada kolaylıkla bakım yapabilirsiniz.

ACC-99D. Hunter’ın en güçlü kontrol ünitesi sektördeki en fazla özelliğe sahip
dekoderler ile birleşti… Geniş alanlar ve değişken ihtiyaçlar için mükemmel
bir kombinasyon.


