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PRZYDOMOWE I KOMERCYJNE SYSTEMY NAWADNIAJĄCE
Built on Innovation®

STEROWNIK PRO-C™ 

Wybór dla osób profesjonalnie zajmujących się systemami stosowanymi w 
przydomowych ogrodach i na niewielkich terenach komercyjnych

Nowa generacja sterowników Pro-C jest już dostępna! Z nową serią P2C otrzymujesz wszystkie 
funkcje popularnej linii Pro-C — takie jak elastyczna liczba sekcji i programowanie — a także 
zaktualizowany interfejs użytkownika, duży podświetlany wyświetlacz oraz ulepszony czujnika i 
nowe funkcje.

Ten, wybierany od dziesięcioleci przez osoby z branży, niezawodny sterownik Pro-C zapewnia 
szerokie możliwości zarządzania nawadnianiem pozostając jednocześnie przystępnym cenowo i 
oferując konwencjonalne opcje rozbudowy w atrakcyjnym pakiecie. Użytkownicy mogą wybierać 
między rozwiązaniami z okablowaniem konwencjonalnym, innowacyjnym sterowaniem z 
systemem dekodera EZ i hybrydowym konwencjonalnym/dwuprzewodowym. Pro-C to idealne 
rozwiązanie do przydomowych ogrodów i niewielkich komercyjnych projektów krajobrazowych, 
które oferuje niezrównaną elastyczność w przypadku projektów nowych, modernizowanych czy 
rozbudowywanych.

Sterowniki Pro-C, gdy zostaną sparowane z czujnikiem Solar-Sync firmy Hunter, są opatrzone 
certyfikatem Smart Watermark. Czujnik Solar-Sync zapewnia codzienną regulację w zależności 
od lokalnych warunków pogodowych, co przekłada się na maksymalne oszczędności wody.

01 Elastyczna konstrukcja: Modułowa 
rozbudowa sekcji umożliwia 
konwencjonalne okablowanie od 4  
do 23 sekcji

02 Kompatybilność ze sterowaniem 
dwuprzewodowym: obsługa 
hybrydowego sterowania dwoma 
przewodami do 32 sekcji za pomocą 
dekoderów EZ-1

03 Rozszerzona funkcjonalność 
czujników: dostępne są dwa wejścia 
czujników do stosowania z produktami 
Solar Sync™ i Clik firmy Hunter
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Denise Mullikin, Prezydent Systemów  
Nawadniania i Oświetlenia Zewnętrznego

PRO-C: FUNKCJE I SPECYFIKACJA

  Kluczowe Korzyści

• Liczba sekcji:

 - Modułowy sterownik Pro-C

 - Tradycyjne okablowanie od 4 do 23 sekcji

 - Opcja zastosowania hybrydowego dekodera 
EZ obsługującego łącznie do 32 sekcji (w wersji 
dwuprzewodowej maks. 28 sekcji)

• 3 automatyczne programy nawadniania z 4 czasami 
rozpoczęcia na program i 6-godzinnymi czasami pracy 
na stację

• 2 wejścia czujnika dostępne do użytku z czujnikami  
Solar Sync lub dowolnym czujnikiem typu Clik 

• 1 wyjście P/MV dla przekaźnika pompy i aktywacji 
zaworu głównego

• Podświetlany wyświetlacz o dużej widoczności 
umożliwia proste programowanie niezależnie od 
oświetlenia

• Opcjonalny tryb sekundowy umożliwia korzystanie 
z czasów pracy stacji o rozdzielczości sekundowej w 
zakresie od 1 sekundy do 5 minut

• Pamięć Easy Retrieve™ umożliwia ręczne tworzenie 
kopii zapasowych oraz odzyskiwanie preferowanych 
ustawień i programów

• Technologia QuickCheck™ zapewnia prostą diagnostykę 
wadliwego okablowania w terenie

• Kompatybilność wsteczna z poprzednimi modelami 
modularnym PC-400, z lat 2014–2023.

  Dane Użytkowe

• Napięcie wejściowe transformatora: 120 V AC lub  
230 V AC

• Napięcie wyjściowe transformatora (24 VAC): 1 A

• Napięcie wyjściowe sekcji (24 VAC): 0,56 A

• Wyjście P/MV (24 VAC): 0,28 A

• Certyfikaty: IP44 (na zewnątrz), UL, cUL, FCC, CE, 
UKCA, RCM, ISED

• Okres gwarancyjny: 2 lata

Model

Plastikowa, do Stosowania  
na Zewnątrz
Wysokość: 23 cm 
Szerokość: 25,4 cm 
Głębokość: 11,4 cm

PCM300

PCM1600

PCM900

PC-DM

PRO-C

Model Opis

P2C-400
Podstawa na 4 stacje, szafka z tworzywa  
sztucznego do montażu ściennego, 120 V AC  
z przewodem z wtyczką na rynek USA

P2C-401-E
Podstawa na 4 stacje, szafka z tworzywa  
sztucznego do montażu ściennego, 230 V AC  
z przewodem z wtyczką na rynek UE

P2C-401-A
Podstawa na 4 stacje, szafka z tworzywa  
sztucznego do montażu ściennego, 230 V AC  
z przewodem z wtyczką na rynek Australijski

PCM-300 3-sekcyjny moduł rozszerzający

PCM-900 9-sekcyjny moduł wtykowy

PCM-1600 16-sekcyjny moduł wtykowy

PC-DM Moduł wyjściowy dekodera EZ

EPA WaterSense
Dodaj posiadający certyfikat WaterSense™ czujnik 
Solar Sync, aby zmniejszyć zużycie wody przez  
ten sterownik.
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