YERLEŞIM YERI VE TICARI SULAMA

Built on Innovation®

01 Adepte Edilebilir: Pil ile veya
opsiyonel olarak güneş paneli
ile kullanılabilir
02 Güvenilir: Easy Retrieve™
hafıza kaydı
03 Çok Amaçlı: 6 veya 12 istasyonlu
iç mekan/dış mekan modelleri
bulunur

			

XC HYBRID GÜNEŞ PANELİ OPSİYONU İLE
Pilli Kontrol Ünitesi Elektrik Kullanmadan Güç Sağlar
XC Hybrid Kontrol Ünitesi elektrik kullanmadan kapsamlı güç sağlar. XC Kontrol Ünitesi ile
aynı verimli su yönetimi özellikleriyle üretilen XC Hybrid, pille veya 24 VAC transformatör
takılarak DC latching solenoidleri çalıştırır. Dış veya iç mekana kurulum için hazır olan XC
Hybrid için 6 ve 12 istasyonlu plastik ve paslanmaz çelik modeller vardır. Bu da çeşitli bireysel
uygulamalar ve ticari uygulamalar için doğru çözüm olduğu anlamına gelir. Küçük yerleşim
alanları, parklar, bahçeler, otoyol refüjleri ve döner kavşaklar XC Hybrid için hazırdır. “Easy
Retrieve Memory” hafıza yedeklemesi ve dahili, kalıcı hafıza sayesinde, kontrol ünitesinin
sulama programlarının tümünü tekrar geri çağırma güvenceniz olur.

Daha Fazla Bilgi. Daha detaylı bilgi için hunterindustries.com sitesini ziyaret edin.

XC HYBRID FEATURES & SPECIFICATIONS

Özelli̇ kle

		 Modeller

		Kolay Kadran Programlaması
		Diğer Hunter kontrol üniteleri ile aynı kolay programlama
		özelliğine sahiptir.
		Genel Mevsimsel Ayarlama (%0 - %150)
		Ekrandan basitçe ayarlanarak değişen hava koşullarına
		göre sulamayı uygun şekilde değiştirir.
		Her Biri Dört Başlangıç Zamanına Sahip Üç
		Bağımsız Program
		Geniş sulama gereksinimlerinin uygulanabilmesini sağlar.
		Bağımsız Gün Independent Day Zamanlaması
		Haftanın günlerini, gerçek tek/çift gün veya fasılalı
		sulamayı seçebilirsiniz.
		Battery Operated
		Plastik versiyonları 6 AA pil kullanır. Paslanmaz çelik 		
		6 C pil kullanır. Tüm modeller, DC latching solenoidlerle
		donatıldığı halde opsiyonel olarak 24VAC prizli adaptör
		ile kullanılabilir.
		Dayanıklı Kabin Dizaynı
		6 ve 12 istasyon konfigürasyonlarında ideal olarak hem iç
		mekan hem de dış mekan kullanılabilir.
		Kaybolmayan Hafıza
		Güvenilir olmayan elektrik kaynağı gibi durumlarda 		
		mevcut saat, gün ve program verilerini koruyan 		
		mükemmel bir sigortadır.

PLASTIK İÇ MEKAN/DIŞ MEKAN
(XCH-600, XCH-1200)

Yükseklik: 22 cm
Genişlik: 17.5 cm
Derinlik: 9.5 cm

PASLANMAZ ÇELIK DIŞ MEKAN
(XCH-600-SS , XCH-1200-SS)

Yükseklik: 25 cm
Genişlik: 18.7 cm
Derinlik: 11 cm

GÜNEŞ PANELI
(SPXCH)

Yükseklik: 8.3 cm
Genişlik: 7.6 cm
Derinlik: 1.6 cm

PASLANMAZ ÇELIK MODEL İÇIN
MONTAJ DIREĞi
(XCHSPOLE)

Yükseklik: 1.2 cm

		Easy Retrieve™ Hafıza
		Tercih edilen programları yedekleme hafızasında tutarak
		yineleme yeteneği.

Paslanmaz Çelik Dış Mekan XC Hybrid avec Paslanmaz Çelik Model İçin Montaj direği

Websitesi hunterindustries.com | Teknik Servis TeknikDestek@hunterindustries.com

Müşterilerimizin başarılarına katkıda bulunmak bizim en büyük motivasyonumuzdur. Yeniliklere ve mühendisliğe olan tutkumuz
gerçekleştirdiğimiz faaliyetlere dayanır. Umuyoruz ki verdiğimiz istisnai destek sayesinde, önümüzdeki uzun yıllar boyunca
Hunter’ın müşteri ailesinin bir ferdi olmaya devam edeceksiniz.
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