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الوصالت سريعة التوصيل

ICV

®ACCU SYNC

المدخل 1 :بوصة ( 25ملم) 1 1/2 ،بوصة ( 40ملم)
 2بوصة ( 50ملم) 3 ،بوصة ( 80ملم)
التدفق 0.06 :إلى  68م/3ساعة؛  0.4إلى  1,135لتر/دقيقة

الميزات

المحابس

•المدخل 1 :بوصة ( 25ملم) 1 1/2 ،بوصة ( 40ملم) 2 ،بوصة ( 50ملم) 3 ،بوصة ( 80ملم)
•تؤدي إمكانية تشغيل المحبس يدويًا لتصريف خارجي أو داخلي إلى إتاحة التنشيط السريع والسهل "للمحبس"
•بنية من الزجاج المقوى بالنايلون تؤدي إلى أعلى تصنيف للضغط
•حاجز مرن مدعم مزدوج صمم لمنع أي تسريب للمياه
•غشاء ومقعد  EPDMمدعمان باأللياف لضمان أداء أعلى في جميع الظروف
•اختياري :ملفات كهربائية تعمل بالتيار المباشر تتيح استعمال لوحات التحكم من هنتر التي تعمل بالبطارية
•خاصية المحافظة على البراغي بداخل غطاء المحبس لمنع فقدان األجزاء عند الصيانة
•قابلية التصريف المنخفض تتيح استخدام منتجات هنتر للري بالتنقيط
•ملف كهربائي  24فولت تيار مباشر محمي ومحكم الغطاء لمنع فقدان األجزاء عند الصيانة
•تصنيف درجة الحرارة 66 :درجة مئوية
•فترة الضمان 5 :سنوات
◄التحكم بالتدفق
◄™Filter Sentry
◄منظم الضغط ®Accu Sync
◄هوية المياه المستصلحة االختيارية

ICV-101G

قطر المدخل 1 :بوصة ( 25ملم)
االرتفاع 14 :سم
الطول 12 :سم
العرض 10 :سم

ICV-151G

قطر المدخل 1 1/2 :بوصة ( 40ملم)
االرتفاع 18 :سم
الطول 17 :سم
العرض 14 :سم

مواصفات التشغيل
•التدفق:
 0.06 :ICV-101Gإلى  9م/3ساعة؛  0.4إلى  150لتر/دقيقة 4 :ICV-151Gإلى  34م/3ساعة؛  75إلى  568لتر/دقيقة 9 :ICV-201Gإلى  45م/3ساعة؛  150إلى  757لتر/دقيقة 34 :ICV-301إلى  68م/3ساعة؛  570إلى  1,135لتر/دقيقة•نطاق الضغط الموصى به 1.5 :إلى  15.0بار؛  150إلى  1,500كيلوباسكال

مواصفات الملف الكهربائي
•ملف كهربائي  24فولت تيار مباشر
أقصى تيار  350مللي أمبير ،أدنى تيار  190مللي أمبير 60 ،هرتز-أقصى تيار  370مللي أمبير ،أدنى تيار  210مللي أمبير 50 ،هرتز

الخيارات المر ّكبة في المصنع

ICV-201G

قطر المدخل 2 :بوصة ( 50ملم)
االرتفاع 18 :سم
الطول 17 :سم
العرض 14 :سم

ICV-301

قطر المدخل 3 :بوصة ( 80ملم)
االرتفاع 27 :سم
الطول 22 :سم
العرض 19 :سم

•ملف كهربائي يعمل بالتيار المباشر
•Filter Sentry

الخيارات التي يركبها المستخدم
•غطاء وصلة الملف الكهربائي (رقم المنتج )464322
•ملف كهربائي يعمل بالتيار المباشر (رقم المنتج )458200
•منظم الضغط Accu Sync
•مقبض تعريف المياه المعالجة لموديالت  ،ICV101و ،151و( 201رقم المنتج ،)561205
و( 301رقم المنتج )515005
•بطاقة تعريف المياه المعالجة لكل محابس ( ICVرقم المنتج ( )700392مضمنة في موديالت
)Filter Sentry

ICV-R

قطر المدخل 1½ :بوصة ( 40ملم) و 2
بوصة ( 50مم)
االرتفاع 18 :سم
الطول 17 :سم
العرض 14 :سم

Filter Sentry

قم بزيارة hunterindustries.com

