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HC & PRO-HC

عدد المحطات36 ،24 ،12 ،6 :
النوعWi-Fi :

المميزات

 Pro-HCبالستيكي خارجي

اإلرتفاع 22.8 :سم
العرض 25 :سم
العمق 10 :سم

 Pro-HCبالستيكي داخلي
اإلرتفاع 21 :سم
العرض 24 :سم
العمق 8.8 :سم

خصائص متقدمة Pro-HC -
•مدخل مستقل للمحبس الرئيسي/المضخة
•مداخل أسالك أكبر لسهولة التوصيل
•حساس مدمج لقياس مللي-أمبير

 HCبالستيكي داخلي

مقياس تدفق HC
*أنظر التفاصيل في صفحة 140

اإلرتفاع 15.2 :سم
العرض 17.8 :سم
العمق 3.3 :سم

وحدات تحكم
HYDRAWISE

•عدد المحطات:
  6 : HC-و  12محطة ( 24و  36مع وحدة توسعة  12محطة)  12 ، 6 : Pro-HC-و 24محطة ثابتة•العلبة:
  HC-بالستيك داخلية  Pro-HC-بالستيك داخلية وخارجية•مزود ب  Wi-Fiمن أجل إتصال سهل وسريع باإلنترنت
•شاشة تحكم باللمس ملونة
•برمجة كاملة بالجهاز
•متوافق مع مقياس تدفق  HCمن أجل مراقبة التدفق والتحذيرات
•مراقبة مدمجة للتيار والتحذيرات الكهربائية
•مداخل حساست اضافية
•متوافق مع برنامج هيدراوايز
•مدة الكفالة :عامان

المواصفات الكهربائية
•خط ادخال المحول 120 :فولت أو  230فولت (الموديل الدولي)
•خط خروج المحول ( 24فولت) 1 :أمبير
•خط خارج من المحطة ( 24فولت) 0.56 :أمبير
•المضخة  /المحبس الرئيسي 24( :فولت) 0.28 :أمبير
•مداخل جهاز اإلستشعار2 :

شهادات االعتماد
•CE, UL, cUL, C-tick, FCC
برنامج HydrawiseTM
*أنظر التفاصيل في صفحة 128

 HCو  - Pro-HCمنشئ المواصفات :الترتيب 4 + 3 + 2 + 1

1

الموديالت

 = PHC-6جهاز تحكم  6محطات مع إتصال واي فاي
 = PHC-12جهاز تحكم  12محطة مع إتصال واي فاي

2

المحول

 120 = 00فولت
 230 = 01فولت

 = PHC-24جهاز تحكم  24محطة مع إتصال واي فاي
 = HC-6جهاز تحكم  6محطات مع إتصال واي فاي

3

داخلي/خارجي

(فارغ) = الموديل الخارجي
(محول داخلي)
 = iالموديل الداخلي
(محول بقابس)

4

الخيارات

(فارغ) = بال خيارات
 230 = Eفولت تيار متردد مع الوصالت األوروبية
 230 = Aفولت تيار متردد مع الوصالت األسترالية
(الموديالت الخارجية مزودة بمحول داخلي مع سلك توصيل)

 = PHC-12جهاز تحكم  12محطة مع إتصال واي فاي

أمثلة:
 = PHC-2401-Eجهاز تحكم  24محطة  230فولت بالستيكي خارجي (موديل أوروبي)
 = HC-1201i-Aجهاز تحكم  12محطة  230فولت بالستيكي داخلي (موديل أسترالي)
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