SOFTVÉR CENTRALUS™
Rozšírte jednotky ICC2 a ACC2 o platformu Centralus na riadenie zavlažovania vhodnú pre mobilné
zariadenia a získajte cloudové ovládanie a monitorovanie.

KĽÚČOVÉ VÝHODY

RIADIACE JEDNOTKY CENTRALUS

• Programovací a komunikačný softvér postavený na internetovom
prehliadači
• Cloudový prístup s vysokým zabezpečením
• Navigácia a sledovanie stavu na mape
• Okamžité diaľkové ovládanie prostredníctvom mobilného zariadenia
• Monitorovanie prietoku a vykazovanie
• Hlásenia o alarmoch a detailné správy o histórii zavlažovania
• Responzívny webový dizajn sa prispôsobí vášmu zariadeniu a ponúka
rovnaké možnosti ovládania na smartfóne, tablete alebo počítači
• Možnosť pripojenia prostredníctvom ethernetu alebo Wi-Fi
• Integrovaná logika Solar Sync™/funkcia Solar Sync Delay pre inteligentnú
úsporu vody
• Profesionálne spravovanie oprávnených osôb s rôznymi úrovňami prístupu
• Organizovanie tímov údržby a ich riadiacich jednotiek do skupín

INŠTALÁCIA KOMUNIKAČNÉHO MODULU ACC2

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

V rámci ovládacieho panela
ACC2 je nainštalovaný modul
A2C-WIFI

• Funguje vo väčšine moderných prehliadačov (Internet Explorer® už nie
je podporovaný a nemusí zobrazovať všetky obrazovky správne)
• Zabezpečené internetové pripojenie pre webovú aplikáciu

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO
• Inteligentné senzory poveternostnej situácie Solar Sync, jeden na riadiacu
jednotku
• Senzory prietoku Flow-Sync, WFS a iné schválené ekvivalenty
• Pripojené riadiace jednotky sú kompatibilné s diaľkovým ovládaním ROAM/
ROAM XL bez potreby licencií (predpripravené zapojenie riadiacej jednotky)

MOŽNOSTI KOMUNIKÁCIE
• Ethernet s rozhraním RJ-45, nízka spotreba dát
• Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2.4 GHz
KOMUNIKÁCIA
Model

Popis

WIFIKIT

Wi-Fi pripojenie ICC2

LANKIT

LAN (ethernetové) pripojenie ICC2

A2C-WIFI

Wi-Fi pripojenie ACC2

A2C-LAN

LAN (ethernetové) pripojenie ACC2

Spravovanie a monitorovanie riadiacej jednotky
z akéhokoľvek miesta

WIFIKIT

INŠTALÁCIA WI-FI SÚPRAVY PRE ICC2

Výška: 10,8 cm
Šírka: 6,4 cm
(nainštalované)
Hĺbka: 3,5 cm

KOMUNIKAČNÉ PRÍSLUŠENSTVO
Model

Popis

WIFIEXTKIT

Rozširovacia súprava s anténou,
uchytenie na rúrku (až 3 m kábel),
použitie len s modulom A2C-WIFI

Internet Explorer je ochranná známka spoločnosti
Microsoft Corporation.
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LANKIT

Výška: 10,8 cm
Šírka: 6,4 cm
(nainštalované)
Hĺbka: 3,5 cm
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