HPC
Kombinácia modularity jednotky Pro-C™ so softvérom na riadenie zavlažovania Hydrawise®
vytvára inteligentné a flexibilné riešenie na riadenie.

KĽÚČOVÉ VÝHODY

RIADIACE JEDNOTKY HYDRAWISE

• Počet sekcií:
– Modulárna kapacita od 4 do 16 sekcií umožňuje jednoduché rozširovanie
systému
• Štandardné možnosti programovania podporujú 6 nezávislých zavlažovacích
programov a 6 časov spustenia zavlažovania na program
• Rozšírené programovanie umožňuje programovať zavlažovanie pre jednotlivé
stanice a podporuje celkovo 6 časov spustenia zavlažovania
• Maximálne trvanie zavlažovania 24 hodín poskytuje flexibilitu pre zóny s nízkym
prietokom
• 1 vstup na pripojenie senzora určený na použitie s akýmkoľvek senzorom Clik
alebo meračom prietoku HC
• 1 výstup P/MV pre štartovacie relé čerpadla a aktiváciu 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

HPC
(plastový vnútorný/vonkajší model)
Výška: 22,9 cm
Šírka: 25,4 cm
Hĺbka: 11,4 cm

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE
•
•
•
•
•
•

Vstup transformátora: 120 alebo 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
Certifikáty: plastový model IP44, UL, cUL, FCC, CE, RCM
Záručná doba: 2 roky

Čelný panel HPC

HPC
Model

Popis

HPC-400

Základňa pre 4 sekcie: 120 V str., vnútorná/vonkajšia riadiaca
jednotka

HPC-401-E

Základňa pre 4 sekcie: Európsky model, 230 V str., vnútorná/
vonkajšia riadiaca jednotka

HPC-401-A

Základňa pre 4 sekcie: Austrálsky model, 230 V str., vnútorná/
vonkajšia riadiaca jednotka

HPC-FP

Predný panel na dodatočné vybavenie systémom Hydrawise
pre riadiace jednotky Pro-C (marec 2014 alebo novšie
modely)

ROZŠÍRENIE POČTU SEKCIÍ SÉRIE PC

112

Model

Popis

PCM-300

Zásuvný rozširovací modul pre 3 sekcie: Používa sa na
rozšírenie počtu sekcií zo 4 na 7, 10 alebo 13

PCM-900

Zásuvný rozširovací modul pre 9 sekcií: Používa sa na
rozšírenie počtu sekcií zo 7 na 16

Kompatibilita:

Merač prietoku
Diaľkové
HC
ovládanie ROAM
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Senzor
Rain-Clik
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Smart WaterMark

Považuje sa za spoľahlivý
nástroj na úsporu vody

Navštívte hunterindustries.com

