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 البالستيكية
 االرتفاع: 30.5 سم

 العرض: 35 سم
 العمق: 12.7 سم

ICC2

الوصفالموديل

I2C-800-PLطراز أساسي 8 محطات، حامل حائطي خارجي بالستيكي

I2C-800-M موديل وحدة أساسية لعدد 8 محطات، تعليق حائطي خارجي 
معدني رمادي

I2C-800-SS موديل وحدة أساسية لعدد 8 محطة، تعليق حائطي من الفوالذ 
للصدأ المقاوم 

I2C-800-PPموديل وحدة أساسية لعدد 8 محطة، قاعدة بالستيكية

ICC-FPUP2األصلية ICC المحسنة لوحدات تحكم ICC2 مجموعة

ICC-PEDقاعدة رمادية لحامل وحدة التحكم المعدني

ICC-PED-SSقاعدة من الفوالذ المقاوم للصدأ لحامل وحدة التحكم المقاوم للصدأ

ICC-PWBلوحة توصيالت سلكية اختيارية للقواعد المعدنية

الميزات األساسية
عدد المحطات:	 

 التقليدية: 8 إلى 38 )البالستيكية(، 	 
8 إلى 54 )المعدنية والقاعدة(

 مع وحدة EZDS لنظام السلكين: حتى 54 	 
)جميعها خيارات داخل العلبة(

4 برامج ري مستقلة )8 أوقات بدء لكل منها( 	 
يمكن ألي برنامجين العمل في وقت واحد	 

يتوفر مدخل مستشعر واحد لالستخدام مع مستشعرات 	 
 Clik أو أي مستشعرات Solar Sync™

خرج مضخة/محبس رئيسي واحد لمرحل بدء المضخة 	 
وتنشيط المحبس الرئيسي 

يمكن الترقية إلى برنامج Centralus للحصول على 	 
خيارات التحكم المركزي المستند إلى الويب

مواصفات التشغيل
 خط إدخال المحول: 120/230 فولت 	 

تيار متردد 
 مخرج المحول )24 فولت تيار متردد(: 	 

1.4 أمبير
 خط خروج المحطة )24 فولت تيار متردد(: 	 

0.56 أمبير

 مخرج المضخة/المحبس الرئيسي 	 
)24 فولت تيار متردد(: 0.56 أمبير

الموافقات: IP55 للحوامل الحائطية )الخارجية(، 	 
 ،FCC ،cUL ،ULللقاعدة البالستيكية، و IP24

ISED ،RCM ،CE
فترة الضمان: 5 سنوات	 

التركيبات االختيارية بواسطة المستخدم
	
	

	

Centralus تحكملل اىلستند إمل ابر برناع بويلمج CELLKITأو  LANKITأو  WIFIKITتصالا   
الت اقفتدل اعرتفمل ا؛يكارثل إليف اتشغيلل في حا   قفاتومع ستشا جھازع ار ™Clik	Flow اق

 Solar Sync الستشا جهاز عم قفاتو  ارع

ICC 2 وحدات توسعة المحطات من السلسلة

الوصفالموديل

ICM-400 وحدة بقابس لعدد 4 محطات مع إمكانية محسنة لمنع التدفق المفاجئ 
للتيار الكهربائي

ICM-800 وحدة بقابس لعدد 8 محطات مع إمكانية محسنة لمنع التدفق المفاجئ 
للتيار الكهربائي

ICM-2200)وحدة توسعة لعدد 22 محطة )واحدة لكل وحدة تحكم

 متوافقة مع: 

 نظام 
EZ ديكودر 

قاعدة معدنية
 )الرمادية أو الفوالذ المقاوم للصدأ(

 االرتفاع: 91.4 سم
 العرض: 29.2 سم

العمق: 12.7 سم

قاعدة بالستيكية 
 االرتفاع: 99 سم
 العرض: 61 سم

العمق: 43 سم

 المعدنية 
)الرمادية أو المصنوعة من الفوالذ 

المقاوم للصدأ(
 االرتفاع: 40.6 سم

 العرض: 33 سم
العمق: 12.7 سم

Smart WaterMark
Solar Sync معروفة كأداة مسؤولة عن توفير المياه عند استخدامها مع حساس

بإمكان نظام التحكم المرن هذا العمل على أي مجموعة مخارج تقليدية موصلة عبر سلكين مع خيار الترقية إلى طريقة 
التحكم عبر برنامج Centralus™ المستند إلى الخدمات السحابية.

 جهاز التحكم عن بعد 
ROAM

 جهاز التحكم عن بعد 
ROAM XL

 شاهد برنامج Centralus اليوم، 
centralus.hunterindustries.com في

http://hunterindustries.com
http://centralus.hunterindustries.com

