ةيراجتلاو ةينكسلا يرلا ةمظنأ

®Built on Innovation

ةي رايعملا تارايتخالا رفوت :نرم ميمصت 01
امل يديلقتلا يكلسلا ليصوتلا رايخ
تازارط رايتخا كنكمي وأ ،ةطحم  23ىلإ لصي
ةتباث ةطحم  12وأ 6
حيتي :نيكلسب ليصوتلا عم قفاوتلا 02
امب طلتخملا نيكلس ربع مكحتلا ةيناكمإ
 EZ-1تاردوكيد ربع ةطحم  32ىلإ لصي
عم ةيقفاوتلا حيتت :ةيكذ هايم تاروفو 03
ًءانب يرلل طبض تايلمع ™Solar Sync
ةيلحملا سقطلا فورظ ىلع

			

ةينكسلا تالامعتسالل ™ PRO-Cمكحتلا ةدحو
ةفيفخلا ةي راجتلاو
نم نيكلس ربع ةي رايتخالا ليصوتلا ةيناكمإو ةنرملا تاطحملا ةعسوتو ةطيسبلا ةجمربلا لعجت
امدنعو .ةفيفخلا ةي راجتلاو ةينكسلا مظنلل نيفرتحملل لوألا لامعتسالا رايخ  Pro-Cمكحتلا ةدحو
ةدحول ةفلكتلا ةروسيم ربتعت ةتباثلا ةطحم 12و  6تاطحملا تازارط نإف ،ا ًيرورض عسوتلا نوكي ال
.ةمدقتم ةينكس مكحت
ةعومجملا سفن يف ،ىضم تقو يأ نم رثكأ تاطحملا نم ديزملا ةفاضإ نآلا  Pro-Cومدختسم عيطتسي
ةطيسبلا نيكلسلا تاذ مكحتلا تادحو عم قفاوتلا نإ .اهب نوقثيو اهوفرع يتلا جمدملا مجحلا تاذ
نكامأ لثم ،ةفيفخلا ةي راجتلا عي راشملل يلاثملا لحلا  Pro-Cةدحو نم لعجي ةفلكتلا ةروسيمو
.رسألا ةددعتملا ةينكسلا تاعمجملاو س رادملاو تاهزنتملاو ةي راجتلا فافطصإلا
ةدمتعم ددرتملا رايتلاب ةلماعلا  Hunterنم مكحتلا تادحو لكو  Pro-Cمكحتلا ةدحو دعت
 Solarبسحي  Solar Sync.سقطلا رعشتسمب اهنارقإ دنع  Smart WaterMarkةمالعب
سقطلا لاوحأ ىلع ًءانب ا ًيموي  Hunterمكحت تادحو طبضيو ) (ETحتنلاو رخبتلا Sync
.هايملا تاروفو نم نكمم دح ىصقأ هنع جتني امم ،ةيلحملا

.ةيليصفتلا تامولعملا نم ديزملا ةفرعمل  hunterindustries.comعقوملا ة رايزب مق ديزملا ىلع فرعت

PRO-C
.ةفيفخلا ةي راجتلاو ةينكسلا ةمظنألل نيفرتحملا رايخ  Pro-Cنم تاطحملا يف نرملا عسوتلاو ةطيسبلا ةجمربلا لعجت

ةيساسألا تازيملا

يلخاد كيتسالب

مس : 22.9عافترالا
مس : 25.4ضرعلا
مس : 11.4قمعلا

:تاطحملا ددع •
- Pro-C
ةطحم  23ىلإ  4نم ةيديلقت كالسأ ◦
اذإ ىصقأ دحب ةطحم  (28ةطحم  32ىلإ لصي امل طلتخملا  EZردوكيد رايخ ◦
)طقف نيكلس ربع ليصوتلا ناك
ةطحم 12و  6نيرايتخاب ةتباث  PCCةدحو -
)لكل ءدب تاقوأ  (4ةلقتسم ير جمارب • 3
ةصصخم ةلودجب حمست
يأ وأ ™ Solar Syncرعشتسم عم مادختسالل دحاو رعشتسم لخدم رفوتي •
 Clikتارعشتسم
يسيئرلا سبحملا طيشنتو ةخضملا ءدب لحرمل دحاو يسيئر سبحم/ةخضم جرخ •
ةيكذ ةقيرطب هايملا ريفوتل ةزيم صصخملا  Solar Syncصرق عقوم رفوي •
يوديلا يطايتحالا خسنلا ةيناكمإ ™ Easy Retrieveةركاذ حيتت •
نيلضفملا ةجمربلاو تادادعإلا ةداعتساو
ةحيحصلا ريغ كالسألا تاليصوتل ةطيسب تاصيخشت ™ QuickCheckرفوي •

ليغشتلا تافصاوم
ددرتم رايت تلوف  230وأ : 120لوحملا لخدم
ريبمأ ): 1ددرتم رايت تلوف  (24لوحملا جورخ طخ
ريبمأ ): 0.56ددرتم رايت تلوف  (24ةطحملا جورخ طخ
ريبمأ ): 0.28ددرتم رايت تلوف  (24يسيئرلا سبحملا/ةخضملا جرخم
: UL، cUL، FCC، CE، RCMتاقفاوملا
ناتنس :نامضلا ةرتف

يجراخ كيتسالب
مس : 22.9عافترالا
مس : 25.4ضرعلا
مس : 11.4قمعلا

 PCةئفلا نم تاطحملا ةعسوت ةدحو

:عم قفاوتم

 EZماظن
ردوكيد

دعب نع مكحتلا زاهج رعشتسم
Solar Sync
ROAM
دعب نع مكحتلا زاهج
ROAM XL

4

تارايخ الب = )غراف(

دنع هايملل رفوم زاهجك فورعم
 Solar Syncرعشتسم عم همادختسا

فصولا

تادحولا

تاطحم  3سباقب ةدحو

PCM-300

)مكحت ةدحو لكل ةدحاو ،ىصقأ دحب( تاطحم  9سباقب ةدحو

PCM-900

ةطحم  16ددعل سباقب ةدحول ةيقرتلا ةعومجم

PCM-1600-KIT

 EZردوكيد جراخم ةدحول ةيقرتلا ةعومجم

PC-DM-KIT

 1 + 2 + 3 + 4بلطا :تافصاوملا ئشنم – PRO-C
تارايخلا

Smart WaterMark

•
•
•
•
•
•

رايت تلوف E = 230
عم ددرتم
ةيبوروأ تالصو
رايت تلوف A = 230
عم ددرتم
ةيلارتسأ تالصو
ةيجراخلا تازارطلا(
يلخاد لوحم نمضتت
)كلسب

ةيجراخ/ةيلخاد

3

لوحم( يجراخ زارط = )ةغراف(
)يلخاد
يلخاد زارط = i
)يئابرهك سباقب لوحم(

لوحملا

2

ليدوملا

1

تلوف 00 = 120
ددرتم رايت

مكحت ةدحو = PC-4
تاطحم  4ةيساسأ

تلوف 01 = 230
ددرتم رايت

تاطحم PCC-6 = 6
ةطحم PCC-12 = 12

:ةلثمأ
ةنيباكو ،ددرتم رايت تلوف  120دهجب يلخاد لوحمو ،تاطحم  4ةي رايعم ةيج راخ ةيساسأ ةدحو =PC-400
ةيكيتسالب
عم ددرتم رايت تلوف  230يئابرهك سباقب لوحمو ،تاطحم  6ةتباث ةيلخاد مكحت ةدحو =PCC-601i - E
،ةيبوروأ تالصو
ةيكيتسالب ةنيباكو

 +1 760-591-7383ينفلا معدلا تامدخ |  1-760-752-6037ءالمعلا معد |  hunterindustries.comبيولا عقوم

راكتبالاب انفغش نأ نم مغرلاب .لمعلا ىلع انل زفاح ةباثمب حاجنلا قيقحت يف انئالمع ةدعاسم ربتعت
ةياغلا وه هعون نم ديرف معد ميدقتب انمازتلا نإف ،انلامعأ عيمج هيلع موقت يذلا ساسألا وه يسدنهلا ميمصتلاو
.ةمداق تاونسل  Hunterءالمع ةعومجم نمض نوكت نأل اهلالخ نم ىعسن يتلا
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.ةيجراخلا ةءاضإلاو ءارضخلا تاحطسملا ير ،سيئرلا ،ثيمس نيج

© 2020 Hunter Industries Incorporated

