HCC
Preneste výkon systému Hydrawise® do rezidenčných, komerčných a verejných
projektov prostredníctvom tohto cenovo dostupného modelu.

Vyskúšajte ešte dnes softvér Hydrawise bez
hardvéru na stránke hydrawise.com

KĽÚČOVÉ VÝHODY
• 1 výstup P/MV pre štartovacie relé
• Počet sekcií:
čerpadla a aktiváciu hlavného ventilu
- Bežne: 8 až 38 (plast),
• 8 cm plnofarebný dotykový displej na
8 až 54 (kov a podstavce)
jednoduché programovanie priamo na
- S dvojvodičovým systémom EZDS:
ovládacom paneli
až do 54 (všetky druhy skriniek)
Integrovaný prúdový senzor na
•
• Ktorékoľvek 2 programy alebo sekcie
rozpoznanie poruchy vodiča a výstrahy
môžu byť prevádzkované súčasne
• 2 vstupy na pripojenie senzorov určené
na použitie s akýmikoľvek senzormi Clik
a meračom prietoku HC

ŠTANDARDNÉ RIADIACE JEDNOTKY

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE
• Vstup transformátora: 120/230 V str.
• Výstup transformátora (24 V str.):
1,4 A
• Výstup sekcie (24 V str.): 0,56 A
• P/MV výstup (24 V str.): 0,56 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: plastová skrinka na stenu
IP55 (vonkajšia), plastový podstavec
IP24, UL, cUL, FCC, CE, RCM, ISED
• Záručná doba: 2 roky

Plast

Kov

Výška: 30,5 cm
Šírka: 35 cm
Hĺbka: 12,7 cm

(šedá alebo nehrdzavejúca oceľ)
Výška: 40,6 cm
Šírka: 33 cm
Hĺbka: 12,7 cm

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO
• Možnosť bezdrôtového merača prietoku HC umožňuje bezdrôtové
monitorovanie prietoku pre systémy s podporou Hydrawise
• Kompatibilné s diaľkovými ovládačmi ROAM a ROAM XL

Kovový podstavec

Plastový podstavec

(kov/nehrdzavejúca oceľ)
Výška: 91,4 cm
Šírka: 29,2 cm
Hĺbka: 12,7 cm

HCC
Model

Popis

HCC-800-PL

Základný model pre 8 sekcií, plastová vonkajšia skrinka, montáž na
stenu

HCC-800-M

Základný model pre 8 sekcií, šedá kovová vonkajšia skrinka na stenu

HCC-800-SS

Základný model pre 8 sekcií, skrinka z nehrdzavejúcej ocele na stenu

HCC-800-PP

Základný model pre 8 sekcií, plastový podstavec

HCC-FPUP

Súprava na doplnenie pre ICC a ICC2

ICC-PED

Šedý podstavec pre kovovú skrinku na stenu

ICC-PED-SS

Podstavec z nehrdzavejúcej ocele pre skrinku z nehrdzavejúcej ocele
na stenu

ICC-PWB

Voliteľná doska na pripojenie podstavca pre kovové podstavce

ANT-EXT-KIT

Univerzálna súprava na predĺženie antény

ROZŠÍRENIE POČTU SEKCIÍ SÉRIE HCC
Model

Popis

ICM-400
ICM-800

Zásuvný rozširovací modul pre 4 sekcie s vylepšenou ochranou proti
prepätiu
Zásuvný rozširovací modul pre 8 sekcie s vylepšenou ochranou proti
prepätiu

ICM-2200

Rozširovací modul pre 22 sekcií (maximálne jeden na riadiacu jednotku)

Výška: 99 cm
Šírka: 61 cm
Hĺbka: 43 cm

Kompatibilita:

Merač prietoku
HC

Dekodérový
systém EZ

Smart WaterMark

Považuje sa za spoľahlivý
nástroj na úsporu vody

Navštívte hunterindustries.com

