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HC  
(plastový vnútorný model)
Výška: 15,2 cm
Šírka: 17,8 cm
Hĺbka: 3,3 cm

HC

KĽÚČOVÉ VÝHODY
• Počet sekcií: 

– 6 alebo 12 (pevné modely)
• Štandardné možnosti programovania podporujú 6 nezávislých zavlažovacích 

programov a 6 časov spustenia zavlažovania na program
• Rozšírené programovanie umožňuje programovať zavlažovanie pre jednotlivé 

sekcie a podporuje celkovo 6 časov spustenia zavlažovania
• 2 vstupy na pripojenie senzorov určené na použitie s akýmikoľvek senzormi  

Clik a meračom prietoku HC
• Výstupy sekcií je tiež možné použiť na aktiváciu štartovacieho relé čerpadla 

alebo hlavného ventilu
• Podpora Wi-Fi na rýchle pripojenie k softvéru Hydrawise
• 7 cm plnofarebný dotykový displej na jednoduché programovanie priamo na 

ovládacom paneli
• Integrovaný prúdový senzor na rozpoznanie poruchy vodiča a výstrahy  

(modely pre 12 sekcií)

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE
• Vstup transformátora: 230 V str.
• Výstup transformátora (24 V str.): 1 A
• Výstup sekcie (24 V str.): 0,56 A
• P/MV výstup (24 V str.): 0,28 A
• Kompatibilita s Wi-Fi routerom 2,4 GHz (iba toto pásmo), 802.11 b/g/n, 20 MHz
• Podporované bezpečnostné protokoly: WPA/WPA2 Personal (iba) TLS, SSL
• Certifikáty: UL, cUL, FCC, CE, RCM, ISED
• Záručná doba: 2 roky

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO
• Voliteľné príslušenstvo Bezdrôtový merač prietoku HC umožňuje bezdrôtové 

monitorovanie prietoku pre systémy s podporou Hydrawise

HC 

Model Popis

HC-601i-E
Pevný model, 6 sekcií, plastová vnútorná skrinka na stenu, nástenný 
adaptér 230 V str. pre Európu

HC-1201i-E
Pevný model, 12 sekcií, plastová vnútorná skrinka na stenu, nástenný 
adaptér 230 V str. pre Európu

Riadiaca jednotka HC je cenovo efektívne riešenie pre rezidenčné projekty. 
Podporuje inteligentné šetrenie vodou a funkciu spravovania zavlažovania 
na diaľku.

Vyskúšajte softvér Hydrawise ešte dnes na 
stránke hydrawise.com.

Senzor 
Soil-Clik

Smart WaterMark
Považuje sa za spoľahlivý nástroj na úsporu vody

Kompatibilita:

Merač 
Prietoku HC

Senzor 
Rain-Clik


