Yerleşim Yeri ve Ticari Sulama

Built on Innovation

01 Su Tasarrufu: Hava koşullarına
bağlı olarak sualama zamanını
otomatik olarak ayarlar
02 Hepsi bir arada: Yağmur veya don
koşullarında sulamayı durdurur
03 Basit: Hunter kontrol ünitesine
kolay montaj ve uygulama

			

SOLAR SYNC Hava Sensörü
Gerçekten "Akıllı" Sulama Kontrolü Şimdi Herkesin Hizmetinde
Solar Sync ET sensörü, terlemeyi ve buharlaşmayı (ET-Evapotranspirasyon) hesaplayan
ve yerel hava koşullarına göre Hunter kontrol ünitelerini günlük olarak ayarlayan gelişmiş
bir hava sensörüdür. Solar Sync güneş ışığını ve sıcaklığı ölçer ve ET'yi kullanarak kontrol
ünitesine gönderilecek mevsimsel ayar yüzdesini belirler. Kontrol ünitesi, ardından
programlanmış olan çalışma zamanını kullanır ve Solar Sync'in mevsimsel ayar değerini
o günlük gerçek sulama çalıştırma süresine göre değiştirir. Ek olarak Solar Sync ET
sensörü, Hunter'ın popüler Rain-Clik™ ve Freeze-Clik® sensörleriyle entegre çalışarak
yağmur ve/veya don durumunda sulama sisteminizin otomatik olarak kapanmasını
sağlar. Solar Sync çoğu Hunter kontrol üniteleriyle ve ilgili bireysel, ticari ve belediye
talepleriyle uyumludur.

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

SOLAR SYNC ÖZELLİKLERİ & ŞARTNAMELERİ

Özelli̇ kle

Modeller

• Program çalışma sürelerinde otomatik günlük ayarlama
yapmayı sağlar
• Kablolu ve kablosuz modelleri vardır
• Çoğu kontrol ünitesinde ”Su Yok Penceresi”
programlanması kullanılabilir.
• Kontrol ünitesinden maksimum mesafe: 60 m (kablolu
model) veya 240 m (kablosuz model)
• Yağmur ve donda kapatma
• Çatı montaj aparatı dahildir.

Montaj kollu Solar
Sync sensörü
7.6 cm Y x 22 cm G x
2.5 cm D

Solar Sync modül
4.4 cm Y x 13 cm G x
1.9 cm D

• Garanti süresi: 5 yıl (Kablosuz modellerde 10 yıl pil garantisi)
• Yağmur ve Don sensörü kapanma özelliği sensöre dahildir

	Şartnameleri
• Sensör ile modül arasındaki maksimum mesafe: 60 m
(kablolu model) veya 240 m (kablosuz model)

Montaj kollu kablosuz
Solar Sync sensörü
11 cm Y x22 cm g x
2.5 cm D

• Kite 12 m tel kablo dahildir (kablolu model)
• Pro-C, PCC, ICC, I-Core kontrol üniteleri ile uyumlu Solar
Sync KIT
• X-Core ve ACC kontrol üniteleri ile uyumlu Solar Sync SEN

Kablosuz solar sync alıcısı

14 cm Y x 3.9 cm G x
3.8 cm D

solar sync
Modeller

Açiklama

SOLAR-SYNC

CC, Pro-C ve I-Core kontrol üniteleri ile kullanmak üzere Solar Sync kiti Gösterilen Solar Sync Sensörü ve
Modülü içerir

SOLAR-SYNC-SEN

ACC, I-Core* ve X-Core kontrol üniteleri ile kullanmak üzere Solar Sync Sadece gösterilen Solar Sync Sensörü
içerir ( X-Core, I-Core* ve ACC kontrol üniteleri için modül gerekli değildir)

WSS

PCC, Pro-C ve I-Core kontrol üniteleri ile kullanmak üzere Kablosuz Solar Sync Gösterilen Kablosuz Solar Sync
Sensörü, Kablosuz Alıcı ve modülü içerir

WSS-SEN

ACC, I-Core* ve X-Core kontrol üniteleri ile kullanılmak üzere Kablosuz Solar Sync Gösterilen Kablosuz Solar
Sync Sensörü ve Kablosuz Alıcı içerir (X-Core ve ACC kontrol üniteleri için modül gerekli değildir)
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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.
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