BİREYSEL VE TİCARİ SULAMA

Built on Innovation®

01 Solar Sync kadran konumu: Akıllı
kontrol özelliğini eklemeyi kolaylaştırır
02 Esnek tasarım: Modüler model, 4 ila
16 istasyon sunar. Alternatif olarak,
sabit 6 veya 12 istasyonlu modeli
seçebilirsiniz
03 Uzaktan kullanım: Kullanım
kolaylığı için Hunter ROAM uzaktan
kumandalarını ekleyin

PRO-C HAFIF TICARI VE BIREYSEL
KONTROL ÜNİTESİ
®

2001 yılından beri, müteahhitler bireysel sulama kontrolünde tercihlerini Pro-C'den yana
kullanıyor. Pro-C, modüler tasarımı sayesinde talebe göre genişletilebilme esnekliği ile
sektördeki en güvenilir ve sağlam kontrol ünitesi olduğunu kanıtlamıştır. Genişletmeye
gerek duyulmadığında, sabit 6 ve 12 istasyonlu modelleri, üstün kaliteli bireysel kontrol
ünitelerinde cazip maliyetler sunar.
Artık Pro-C, ilave kablolara gerek kalmadan kolayca Hunter Solar Sync® teknolojisini
kullanabilir. Yeni Solar Sync kadran konumu, herhangi bir Pro-C'yi akıllı kontrole göre
programlamayı ve yükseltmeyi kolay hale getirir. Hunter Solar Sync, su kaybunu
(evapotranspirasyon-ET) hesaplayan ve Hunter kontrol ünitelerini yerel hava durumuna göre
günlük olarak ayarlayan bir akıllı cihazdır. Böylece, sudan tasarruf ve çevre koruması sunar.

Daha Fazla Bilgi. Daha detaylı bilgi için hunterindustries.com sitesini ziyaret edin.

PRO-C ÖZELLİKLERİ VE TEKNIK ÖZELLIKLERI
®

Özellikler

Modeller

• E
 snek tasarım: Modüler model, 4 ila 16 istasyon sunar.
Alternatif olarak, sabit 6 veya 12 istasyonlu modeli
seçebilirsiniz
• Gövdeler: iç mekan ve dış mekan plastik
• Bağımsız program sayısı: 3
• Program başına Başlatma Sayısı: 4
• Maksimum istasyon çalışma süresi: 6 saat
• Solar Sync kadran konumu: Artık daha fazla kurulum
verimliliği için dahili Solar Sync programlama ile
birlikte sunulur
• Solar Sync gecikme özelliği: Ayarlamaların 99 güne kadar
ertelenmesine olanak sağlar
• Dahili Döngü ve Islatma özelliği: Yüzey akışını azaltır
• Dahili aydınlatma programları: Peyzaj aydınlatma
kontrolü ekleyebilmeye olanak sağlar
• Eklenen perforeler, ilave esneklik sağlar
• Programlanabilir yağmur gecikmesi: Gerekirse, sulamayı
uzun bir süre boyunca engeller
• Kalıcı bellek: Pil yedeği olmadan programları süresiz
olarak saklar
• Yağmur sensörü baypas: Gerekirse kontrol ünitesinin
sensör cihazlarını yok saymasına olanak sağlar
• Tek dokunuşla manüel başlatma ve geliştirme:
Kullanıcının herhangi bir istasyonu başlatmasına veya test
etmesine olanak sağlar
• Garanti süresi: 2 yıl

Kabin Boyutları
Yükseklik: 23 cm
Genişlik: 21,5 cm
Derinlik: 10,9 cm

PC Serisi, kolaylıkla
PCM-300 ve PCM-900
genişleme modüllerine
genişletilebilir

PCC Serisi Sabit
6 İstasyonlu

PCC Serisi Sabit
12 İstasyonlu

PC-SERİSİ İSTASYON GENİŞLEMESİ

PRO-C TEKNİK ÖZELLİK OLUŞTURUCU: SIRA 1 + 2 + 3 + 4

1

Modeller

2

Transformatör

00 = 120 VAC
PC-4 = 4 istasyonlu
standart modül kontrol 01 = 230 VAC
ünitesi
PCC-6 = 6 Istasyonlu
PCC-12 = 12 Istasyonlu

3

İç mekan/Dış mekan

4

Opsiyonlar

Modüller Açıklama

PCM-300
(boş) = Dış Mekan Modeli (boş) = Seçenek yok
(dahili transformatör)
E = Avrupa Bağlantıları
ile 230 VAC
i = Iç Mekan Modeli
(takılabilir transformatör)
A = Avustralya
Bağlantıları ile 230 VAC PCM-900
(dış mekan modellerinde
kablo ile dahili
transformatör bulunur)

3 Istasyonlu takılabilir modül:
Istasyon sayısını 4'ten 7'ye,
7'den 10'a ve 10'dan 13'e
artırmak için kullanın
9 Istasyonlu takılabilir modül:
Istasyon sayısını yalnızca 7'den
16'ya artırmak için kullanın

Örnekler:
PC-401 = 4 Istasyonlu dış mekana yönelik standart ünite, dahili 230 VAC transformatör ve plastik kabin
PC-701i-A = 4 Istasyonlu iç mekana yönelik standart ünite, bir PCM-300 modülü, Avustralya bağlantıları ile takılabilir
230 VAC transformatör ve plastik kabin
PCC-601iE = 6 Istasyonlu iç mekana yönelik kontrol ünitesi, takılabilir 230 VAC transformatör ve plastik kabin
PCC-1200 = 12 Istasyonlu iç mekana yönelik kontrol ünitesi, Dahili 120 VAC transformatör ve plastik kabin
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Teknik Servis TeknikDestek@hunterindustries.com

Müşterilerimizin başarılarına katkıda bulunmak bizim en büyük motivasyonumuzdur. Yeniliklere
ve mühendisliğe olan tutkumuz gerçekleştirdiğimiz faaliyetlere dayanır. Umuyoruz ki verdiğimiz
istisnai destek sayesinde, önümüzdeki uzun yıllar boyunca Hunter’ın müşteri ailesinin bir ferdi
olmaya devam edeceksiniz.

© 2018 Hunter Industries Incorporated

Gregory R. Hunter, Hunter Industries CEO’su

INT-435-BR-TR H 1/18

