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YERLEŞIM YERI VE TICARI SULAMA
Built on Innovation®

ICC2 KOLAY, GÜVENILIR VE UYGUN FIYATLI 
BIR TICARI KONTROL ÜNITESIDIR
ICC2 katma değeri yüksek, kullanımı kolay ve fiyatı uygun, önceki meşhur kontrol 
ünitelerinde olduğu gibi beklentinizin üzerinde sonuçlar sağlayan bir ticari sulama kontrol 
ünitesidir. ICC2, görünürlüğü arttırılmış, arkadan aydınlatmalı ekranı ve özelleştirilebilir 
dil seçenekleriyle Hunter’ın kullanımı kolay programlama standardını korur. Daha geniş 
projeleri kontrol etmesi için tasarlanmıştır, 54’e kadar istasyonu vardır ve geniş sahalar için 
ihtiyacınız olan tüm özellikleri sağlar. İki istasyonu aynı anda çalıştırarak sulama sürelerini 
kısaltma özelliğine sahiptir. Günlük su-tasarruflu ayarlamalar için opsiyonel Solar Sync® hava 
durumu sensörünü ilave edebilirsiniz. Hunter Roam uzaktan kumanda alıcısının hızlı şekilde 
takılabilmesi için, ICC2 önceden kablolanmıştır. Hunter ICC2 duvara monte edilebilir plastik 
dış mekan, metal dış mekan, paslanmaz çelik dış mekan veya plastik ayaklı olarak mevcuttur.

ICC2 aynı zamanda, güçlü ve uygun maliyetli çift-kablolu kontrol sistemi için EZDS Kolay 
Dekoder sistemini barındırabilir. EZ-1 dekoderleri veya çift-kablolu ve geleneksel çıkış 
modüllerinin beraber kullanılması ile 54 adede kadar istasyonu yapılandırın.

01 Kolay: Programlaması ve kurulumu 
kolay

02 Güvenilir: Geliştirilmiş yıldırım koruma 
özelliği ile modüler genişleme, 54 
istasyon (metal) veya 38 istasyon 
(plastik)

03 Güçlü: 4 program (2si eşzamanlı) ile 
Hunter’dan beklediğiniz kullanışlı 
özellikler, program başına 8 başlangıç 
zamanı, 12 saate kadar çalışma süresi
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ICC2 KONTROL ÜNİTESİ ÖZELLİKLER VE SPESİFİKASYONLAR

 Özellikler

• İstasyon sayısı: 54’e kadar (metal gövde) veya 38  
(plastik gövde)

• Tip: Modüler, 4 ve 8’in katları olacak şekilde genişleme   
modülleri, ayrıca 22-istasyon süper modül

• Gövde: Dış mekan, metal, plastik, paslanmaz çelik, ve   
plastik ayaklı (120/230 VAC)

• Bağımsız program: 4, herhangi 2 tanesi eşzamanlı   
alıştırılabilir

• Başlangıç zamanı: program başına 8

• Maksimum istasyon çalışma süresi: 12 saat

• 54 istasyona kadar (metal ve plastik gövde) çift-kablo 
sistemi için opsiyonel EZDS (Kolay Dekoder Sistemi) 
modülü.

• Garanti süresi: 5 yıl ICC2

Modeller Açıklama

I2C-800-PL
8 istasyonlu plastik duvara montaj, iç mekan 
/ dış mekan

I2C-800-M
8 istasyonlu gri çelik duvara montaj, dış 
mekan

I2C-800-SS
8 istasyonlu paslanmaz çelik duvara montaj, 
dış mekan

I2C-800-PP 8 istasyonlu plastik ayaklı

ICC-PED I2C-800-M için gri çelik ayaklı

ICC-PED-SS I2C-800-SS için paslanmaz çelik ayaklı

ICC-PWB
Metal stantlar için İsteğe Bağlı Stant Devre 
Kartı

ICC2 SERIES STATION EXPANSION

Modeller Açıklama

ICM-400
Geliştirilmiş yıldırım koruma özelliği ile 4 
istasyonlu genişleme modülü

ICM-800
Geliştirilmiş yıldırım koruma özelliği ile 8 
istasyonlu genişleme modülü

ICM-2200
22 istasyonlu genişleme modülü (kontrol 
ünitesi başına)

EZ-DM 54 istasyonlu dekoder çıkış modülü

EZ-1 Tek istasyonlu EZ dekoder

Not
Yeni ICM modülleri, orijinal ICC kontrol ünitesinin kullanımıyla 
geriye dönük olarak uyumludur.

Modeller

Plastik 
Yükseklik: 12”/305 mm 
Genişlik: 13.7”/348 mm 
Derinlik: 5”/127 mm 
Ağırlık: 7.8 lbs/3.5 kg

Metal  
(Gri veya Paslanmaz) 
Yükseklik: 16”/407 mm 
Genişlik: 13”/331 mm 
Derinlik: 5”/127 mm 
Ağırlık: 19.2 lbs/8.7 kg

Uzatma Modülleri  
Bu geliştirilmiş 4, 8 veya 22 istasyonlu çıkış modülleri ilave 
aşırı akım koruması içerir. Opsiyonel EZ-DM modülü, tek 
başına veya geleneksel modüllerle beraber kullanılarak 
EZ-1 dekoderlerle 54 istasyona kadar genişletilebilir. 

 Elektrik  Özellikleri

• Transformatör girişi: 120/230 VAC

• Transformatör çıkışı: 1.4 A

• Çekilen akım: 120 VAC, Bekleme konumu 0.13 A (3.9W),  
Maksimum .35 A, (19.85 W)

• Çekilen akım: 230 VAC, Bekleme konumu 0.12 A 
(5.56W), Maksimum 0.22 A, 23.5 W

• İstasyon çıkışı: .56 A’ya kadar

• P/MV çıkışı: .56 A’ya kadar

• Sensör girişi: 1 (Clik veya Solar Sync)

 Onaylar

• CE,  UL, cUL, FCC, RCM

• Gövde kategorisi: NEMA 3R, IP44 

•    Plastik Ayaklı, IP-24


