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 Daha fazla bilgi alın. hunterindustries.com adresini ziyaret edin veya yerel satış yöneticinizle iletişime geçin.

Wi-Fi Etkinleştirilmiş Pro-HC 
Kontrol Ünitesi ve Hydrawise 
Platformu ile Her Yerden  
Peyzaj Sulamasını Yönetin;  
Hydrawise bulut tabanlı yazılımı Hunter Pro-HC sulama kontrol üniteleri 
ile birleştirdiğinizde azami verimlilik elde edin. Güçlü Hydrawise 
platformu, sizi konut uygulamalarını başarılı bir şekilde yönetmek için 
ihtiyaç duyduğunuz araçlarla donatır. 

Hava Tahminli Sulama teknolojisi, peyzaj alanlarını sağlıklı ve güzel 
tutarken su tasarrufunu en üst düzeye çıkarmak için sıcaklık tahmini, 
yağış olasılığı, rüzgar hızı ve neme göre programları ayarlar. Hydrawise, 
yüksek maliyetli peyzaj hasarı meydana gelmeden önce bakım 
gereksinimlerine dikkat çekmek için saha kablolarını izler. En yüksek 
seviyede koruma için, sizi kırık borular veya kırık sprinkler konusunda 
uyarmak için kurulumu kolay bir HC Debi Ölçer ekleyin.

01 Zaman kazanın: Akıllı telefon,  
tablet veya bilgisayarınızı kullanarak 
sulamayı her yerden yönetin

02 Su tasarrufu yapın: Predictive Watering™ 
(Hava Tahminli Sulama teknolojisi), yerel 
hava durumu verilerine göre sulama 
programlarını ayarlar

03 Kolay kullanım: Kontrol paneli  
kontrolü ve dokunmatik ekran  
arayüzü basitçe programlama 

   
Hazır

Hydrawise'ı hemen deneyin! 
hydrawise.com adresini 

ziyaret edin

https://hunter.info/hydrawise



PRO-HC KONTROL ÜNITESI ÖZELLİKLER VE ŞARTNAMELER

Önemli Avantajları

• Kullanımı kolay dokunmatik ekranlı arayüz

• İnternete kolay ve hızlı bağlanma için Wi-Fi özelliklidir

• 6-, 12- ve 24 istasyonlu sabit modeller

• Özel ana vana/pompa başlatma

• Geniş terminal bağlantıları

• Kablo arızası tespiti ve uyarıları için dahili miliamper sensörü

• Herhangi bir Clik sensör ve HC Debi Ölçer ile kullanım için iki 
sensör girişi mevcuttur 

• Garanti: 2 yıl

Modeller

Gelişmiş Özellikler

• Hava Tahminli Sulama Ayarlamaları: Günlük program ayarlamaları 
(yerel hava durumu verilerine göre) geçmiş, mevcut ve tahmin 
edilen sıcaklık, yağmur, nem ve rüzgar hızını izler. Bu, bitkiler için su 
tasarrufu ile su verimliliğini dengelemek için sulama zamanlarının ve 
programlarının ayarlanmasına izin verir.

• Kablolama Tespiti ve Uyarıları: Pro-HC kontrol cihazı sürekli olarak 
solenoid vanalarına giden elektrik akımını izler. Akım çok yüksek veya 
çok düşükse Hydrawise size uyarı gönderip hangi vananın düzgün 
çalışmadığını bildirir. Bu da peyzaj alanınız hasara uğramadan önce 
hatalı vanayı onarma olanağı sunar.

• Gelişmiş Sensör Bağlantı Noktaları: İki genel amaçlı sensör 
bağlantı noktası birçok farklı işlev için kullanılabilir. Sensör portları, 
debi izleme ve uyarılar için Hunter HC Debi Ölçerler ve ayrıca 
sulamayı durdurmak için Hunter Clik ve standart yağmur ve toprak 
sensörleri ile birlikte çalışır. Mevcut kablosuz sensör seçenekleriyle, 
kullanıcılar sistem izleme yeteneklerini geliştirmek için kolayca 
cihazlar ekleyebilir.

• Dayanıklı: Pro-HC, iki kapılı tasarıma sahiptir ve bu sayede tüm 
hava koşullarında olağanüstü derecede dayanıklıdır. Ayrıca solenoid 
kablolamanın kolay yapılabilmesi için geniş terminal bağlantıları içerir.

HC Debi Ölçer - ¾" 
(20 mm) erkek BSP dişlisi
Yükseklik: 8 cm 
Uzunluk: 23,2 cm
Derinlik: 8 cm 

HC Debi Ölçer - 1"  
(25 mm) erkek BSP dişlisi
Yükseklik: 9,3 cm 
Uzunluk: 26,2 cm
Derinlik: 8 cm

HC Debi Ölçer - 11/ 2" 
(40 mm) erkek BSP dişlisi
Yükseklik: 16,2 cm 
Uzunluk: 43,1 cm
Derinlik: 12,5 cm 

HC Debi Ölçer - 2"  
(50 mm) erkek BSP dişlisi
Yükseklik: 16,2 cm 
Uzunluk: 44,7 cm
Derinlik: 12,5 cm 

Plastik Dış Mekan 
Yükseklik: 22,8 cm 
Genişlik: 25 cm 
Derinlik: 10 cm

Plastik İç Mekan 
 Yükseklik: 21 cm 
Genişlik: 24 cm 
Derinlik: 8,8 cm
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HC DEBİ ÖLÇER – OPSIYONLARI

Modeller Açıklama

HC-075-FLOW-B 20 mm erkek BSP dişli HC Debi Ölçer

HC-100-FLOW-B 25 mm erkek BSP dişli HC Debi Ölçer

HC-150-FLOW-B 40 mm erkek BSP dişli HC Debi Ölçer

HC-200-FLOW-B 50 mm erkek BSP dişli HC Debi Ölçer

W-HC-FLOW-INT Kablosuz HC Debi Ölçer Kiti, verici ve alıcı içerir 
(868 MHz)

W-HC-FLOW-AU Kablosuz HC Debi Ölçer Kiti, verici ve alıcı içerir 
(915 MHz)

PRO-HC - ÖZELLİK KURUCU: SIRA 1 + 2 + 3 + 4

1 Model 2 Transformatör 3 İç mekan/Dış mekan 4 Opsiyonlar

PHC-6 = 6 istasyonlu 
kontrol ünitesi

00 = 120 VAC (boş) = Dış mekan modeli 
(dahili transformatör)

(boş) = Seçenek yok

PHC-12 = 12-ista-
syonlu kontrol ünitesi

i = İç mekan modeli
(takılabilir transformatör)

E = 230 VAC Avrupa 
bağlantıları 

01 = 230 VAC

PHC-24 = 24-ista-
syonlu kontrol ünitesi

A = 230 VAC 
Avustralya bağlantı, 
(dış mekan modeli 
kablolu dahili 
transformatör içerir) 

Örnek:   
PHC-2400 = 24 istasyonlu, 120 VAC, dış mekan plastik kontrol ünitesi


