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 Látogasson el a hunterindustries.com weboldalra!

HCC

Műanyag
30,5 cm magas 
35 cm széles  
12,7 cm mély 

Fém  
(szürkére festve vagy                        
rozsdamentes acél)
40,6 cm magas 
33 cm széles 
12,7 cm mély

HCC

Modell Leírás

HCC-800-PL 8 körös vezérlő kültérre, műanyag házban

HCC-800-M 8 körös vezérlő kültérre, porszórással szürkére festett fém házban

HCC-800-SS 8 körös vezérlő kül- vagy beltérre, rozsdamentes acél házban

HCC-800-PP 8 körös vezérlő kül- vagy beltérre, műanyag lábazatban

HCC-FPUP Hydrawiseosító fejlesztő csomag ICC és ICC2-es vezérlőhöz

ICC-PED fém lábazat, porszórással szürkére festve, fémházas vezérlőköz

ICC-PED-SS rozsdamentes acél lábazat, rozsdamentes acél házas vezérlőhöz

ICC-PWB választható fém lábazat csatlakozó sorkapoccsal

WIFI-EXT-KIT nagyérzékenységű Wi-Fi antenna készlet

LEGFŐBB ELŐNYÖK
• A körök száma:

 - Hagyományos: (műanyag házzal) 
8 -tól 38 kör -ig, (fémházzal) 8 -tól 
54 kör -ig

 - Kétvezetékes EZDS-el akár 54 kör -ig  
(minden kivitelben)

• A megszokott programozás 6 
egymástól független öntözőprogram 
és programonkénti 6 indítási idő

• A fejlett programozási opció zóna 
alapú beállítást biztosít, összesen 
akár 6 indítási idővel

• A legfeljebb 24 órás öntözési 
időtartam rugalmasan alkalmazkodik 
a kisebb vízhozamú körökhöz.

• Bármelyik 2 program egyidejűleg 
működtethető a hatékonyabb öntözés 
érdekében

• 2 időjárás érzékelő bemenet elérhető 
bármely Clik -es érzékelőhöz és HC 
átfolyásszabályzóhoz

• 1 szivattyú/mesterszelep kimenet 
a szivattyú indító reléhez és a 
mesterszelep aktiválásához 

• Wi-Fi képes gyorsan kapcsolódik 
a Hydrawise szoftverhez

• 8 cm -es színes érintőképernyő az 
egyszerű programozáshoz

• Beépített áramfelvétel figyelő az 
áramköri hibák észlelésére

MŰKÖDÉSI ADATAI
• Transzformátor bemenet 120/230 V ~ 
• Transzformátor kimenet: (24 V ~): 1,4 A
• Egy kör kimenetele (24 V ~): 0,56 A
• Szivattyú/mesterszelep kimenete  

(24 V ~): 0,56 A

• Minősítések: műanyag ház falra 
szerelt: IP44, műanyag lábazat: IP34, 
NEMA 3R, UL, cUL, FCC, CE, RCM

• Garanciális idő: a gyártástól számított 
5 év

A FÖLSZERELHETŐ KÜLÖN TARTOZÉKOK

• ARain-Clik™ esőérzékelő kikapcsolásához lapozzon a 
• A vezeték nélküli HC átfolyásmérő opció lehetővé teszi az átfolyás vezeték 

nélküli figyelését a Hydrawise kompatibilis rendszerekben, lásd

HCC BÖVÍTŐ MODULOK

Modell Leírás

ICM-400 4 körös bővítő modul továbbfejlesztett túlfeszültség elleni védelemmel

ICM-800 8 körös bővítő modul továbbfejlesztett túlfeszültség elleni védelemmel

ICM-2200 22 körös bővítő modul (vezérlőnként maximum egy)

EZ-DM 54 körös dekóderes kimeneti modul ( vezérlőnként egy)

EZ-1 Egyállomásos EZ dekóder

műanyag lábazat
99 cm magas,  
61 cm széles,  
43 cm mély

Kompatibilis:  

EZ dekóderes 
rendszer 

HC Vízóra 

Ruházza fel a Hydrawise®képességével és megfizethető teljesítményével a 
kiskerti, a közületi és a közösségi rendszereket. 

ROAM távvezérlő
ROAM XL távvezérlő

Fém lábazat  
(fém vagy rozsdamentes acél) 
91,4 cm magas 
29,2 cm széles 
12,7 cm mély

Smart WaterMark 
minősített
Elismerten víztakarékos 
eszköz




