
BİREYSEL VE TİCARİ SULAMA
Built on Innovation®

01 Esnek tasarım: Modüler seçenekler 23 
istasyona kadar geleneksel kablolama 
imkanı sunar veya sabit 6 veya 12 
istasyonlu modelleri seçin

02 Çift kablo sitemine uyumlu: EZ-1 
dekoderler ile 32 istasyona kadar 
hibrit olarak çift kablo hattı kontrolünü 
etkinleştirin

03 Akıllı su tasarrufları: Solar Sync™ 
uyumluluğu, yerel hava koşullarına 
göre otomatik sulama ayarlamaları 
sağlar

   

PRO-C™ BIREYSEL VE HAFIF  
TICARI KONTROL ÜNITESI 

Basit programlama, esnek istasyon genişletme ve isteğe bağlı çift kablo hatlı kullanım 
özellikleri, kullanıcı dostu Pro-C kontrol ünitesini profesyonellerin bireysel ve hafif ticari 
sistemler için ilk tercihi haline getirir. Genişletme gerekli olmadığında, sabit 6 ve 12 istasyonlu 
modeller üst düzey bir bireysel kontrol ünitesini uygun fiyat sunar. 

Pro-C kullanıcıları artık tanıdıkları ve güvendikleri kompakt pakette her zamankinden 
daha fazla istasyon ekleyebilirler. Basit ve uygun fiyatlı çift kablo hattı kontrol sistemi ile 
uyumluluk, Pro-C'yi iş parkları, şehir parkları, okullar ve çok aileli 
konut kompleksleri gibi hafif ticari projeler için mükemmel bir çözüm 
haline getirir.

Pro-C ve tüm AC destekli Hunter kontrol üniteleri, Solar Sync hava 
durumu sensörüyle eşleştirildiğinde Smart WaterMark onaylıdır. 
Solar Sync, evapotranspirasyonu (ET) hesaplar ve Hunter kontrol 
ünitesinin sulamasını yerel hava koşullarına göre günlük olarak 
ayarlar ve azami su tasarrufu sağlar.

 Daha fazla bilgi edinin. Ayrıntılı bilgi için hunterindustries.com web sitesini ziyaret edin.
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Plastik, dış mekan
Yükseklik: 22,9 cm 
Genişlik: 25,4 cm 
Derinlik: 11,4 cm

Plastik İç Mekan
Yükseklik: 22,9 cm 
Genişlik: 25,4 cm 
Derinlik: 11,4 cm

ÖNEMLI AVANTAJLARI
• İstasyon sayısı:

 - Modüler Pro-C
 ◦ 4 ila 23 istasyon arasında geleneksel kablolama
 ◦ Toplam 32 istasyona kadar Hibrit EZ Dekoder seçeneği  
(maks. 28 istasyon eğer sadece çift kablo hatlı dekoder sistemi 
varsa)

 - 6 ve 12 istasyon seçenekleriyle sabit PCC
• 3 bağımsız sulama programı (her biri 4 başlangıç zamanı), kişisel 

programlamaya olanak sağlar.
• Solar Sync™ veya herhangi bir Clik sensörüyle kullanım için 1 sensör girişi 

mevcuttur
• Pompa start rölesi ve ana vana aktivasyonu için 1 P/MV çıkışı
• Özel Solar Sync kadran konumu, akıllı su tasarrufu için olanak sağlar 
• Easy Retrieve™ (Kolay Yenilenebilir) belleği, tercih edilen ayarların ve 

programlamanın elle yedeklenmesini ve alınmasını sağlar
• QuickCheck™ hatalı saha kablolamasının basit tanılamasını sağlar

ÇALIŞMA TEKNIK ÖZELLIKLERI
• Transformatör girişi: 120 VAC veya 230 VAC
• Transformatör çıkışı (24 VAC): 1 A
• İstasyon çıkışı (24 VAC): 0,56 A
• P/MV çıkışı (24 VAC): 0,28 A
• Onaylar: UL, cUL, FCC, CE, RCM
• Garanti süresi: 2 yıl

PC-SERISI İSTASYON GENIŞLETMESI

Modüller Açıklama

PCM-300 3-istasyonlu arttırılabilir modül

PCM-900 9-istasyonlu arttırılabilir modül (maksimum, kontrol ünitesi başına 
bir tane)

PCM-1600-KIT 16 istasyonlu eklenti modülü için yükseltme kiti

PC-DM-KIT EZ dekoder çıkış modülü için yükseltme kiti

Şununla uyumludur: 

Solar Sync  
Sensörü

ROAM Uzaktan 
Kumanda

Uzaktan ROAM XL

Smart WaterMark
Solar Sync sensörüyle kul-
lanıldığında sorumlu bir su 
tasarrufu aracı olarak tanınır

Kolay programlama ve esnek istasyon genişleme özelliği Pro-C'yi bireysel ve hafif ticari sistemler için profesyonellerin 
tercihi yapar.

PRO-C - ÖZELLİK KURUCU: SİPARİŞ 1 + 2 + 3 + 4

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

PC-4 = 4-istasyonlu 
baz modülü kontrol 
ünitesi

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

(boş) = Seçenek yok

PCC-6 = 6-istasyon
i = İç mekan modeli
(takılabilir transformatör)

E = 230 VAC Avrupa 
bağlantıları 01 = 230 VAC

PCC-12 = 12-istasyon A = 230 VAC 
Avustralya bağlantıları  
 
(dış mekan 
modellerinde kablolu 
dahili transformatör  
vardır)

Örnekler:  
PC-400= Modüler 4-istasyonlu dış mekan baz ünitesi, dahili 120 VAC transformatörü ve plastik kabin

PRO-C

EZ dekoder 
sisteminiz


