BİREYSEL & TİCARİ SULAMA

Built on Innovation®

01 Zamandan Tasarruf Edin: Dünyanın
herhangi bir yerinden yönetin
02 Sudan Tasarruf Edin: Hydrawise™
Hava Tahminli Sulama ile Sudan
Tasarruf Edin
03 Kolay kullanılabilir: Gösterge
panelinin kontrolü ve dokunmatik
arayüz

			

HYDRAWISE YAZILIMI İLE HC BİREYSEL WI-FI
ÖZELLİKLİ KONTROL ÜNİTESİ
Hydrawise bulut yazılımı ile akıllı cihazınızı veya web tarayıcısını kullarak sulama sisteminizin
kontrol ünitesini dünyanın herhangi bir yerinden yönetin. Hava tahminli sulama, sulama
programını hava durumu tahminine, yağmur ihtimaline, rüzgar ve neme dayanarak ayarlar,
böylece maksimum düzeyde su tasarrufu sağlarken aynı zamanda peyzajınızın sağlıklı ve
güzel kalmasını sağlar. Kurulumu kolay bir debi ölçer ekleyin ve kırık boru veya sprinkler olması
durumunda otomatik bildirimler alabilmek için ayarlarını yapın.
Hydrawise bulut yazılımı kullanıcı dostu bir su yönetimi yazılımıdır. Her evsahibi su tasarrufu
sağlamak için hava tahminli sulama ayarlamalarını kullanabilir. Hydrawise yazılımı ayrıca,
profesyonel müteahhitlerin müşterilerinin peyazjlarında detaylı su yönetimi sağlayabilmeleri,
ve pompa sistemi ile vanaların elektrik sistemini izleyebilmeleri için güçlü bir araçtır. Herkes
için uygun profesyonel bulut-bazlı bir sulama sistemi yazlımıdır.
HC Kontrol Ünitesi, Hydrawise web-tabanlı yazılım ilekullanıldığında WaterSense onaylıdır.

Hemen Hydrawise'ı deneyin.
hydrawise.com'u ziyaret edin.

Daha fazla bilgi için lütfen hunterindustries.com adresinden websitemizi ziyaret
edin veya bölgenizin satış müdürü ile iletişime geçin

HC KONTROL ÜNİTESİ ÖZELLİKLER VE SPESİFİKASYONLAR

Özellikler

Modeller

• Yeni nesil tam fonksiyonlu, dokunmatik ekranlı kontrol ünitesi

Plastik İçmekan

• İnternete kolay bağlanmak için Wi-Fi özelliği
• 6 ve 12 istasyonlu standart kontrol üniteleri
• 12 istasyonlu genişleme modülü ile 36 istasyona kadar
arttırılabilir
• İki özelleştirilebilir sensör girişi
• Program başına başlangıç zamanı: 6
• Bağımsız program sayısı: 36
• İstasyonun maksimum çalışma süresi: 24 saat
• Hydrawise™ yazılımı hazır
• Yerel hava durumuna bağlı olarak program ayarlaması
• Aşırı sulama durumu algılaması ve alarmlar
• Hatalı kablolama durumu algılaması (12 istasyonlu model)
• Debi ölçer su kullanımını hesaplar ve sızıntıyı tespit eder
• Gövde: İçmekan plastik
• Garanti: 2 yıl

Yükseklik: 15,2 см
Genişlik: 17,8 см
Derinlik: 3,3 см
İki adet 12 istasyonlu
genişleme modülü ile HC
kolaylıkla 36 istasyona
kadar arttırılabilir.

Debi Ölçer (20mm BSP)

Yükseklik: 13 см
Genişlik: 8 см
Derinlik: 8 см

Onaylar

Debi Ölçer (25mm BSP)

Yükseklik: 16 см

•	CE, C-tick, FCC

Genişlik: 8 см
Derinlik: 8 см

HC – ÖZELLİK KURUCU: SIRA 1 + 2 + 3 + 4

1

2

Modeller

HC-6 = Wi-Fi
bağlantılı 6 istasyonlu
kontrol ünitesi
HC-12 = Wi-Fi
bağlantılı 12 istasyonlu
kontrol ünitesi

Transformatör

00 = 120 ~В
01 = 230 ~В

3

İç mekan/Dış mekan

i = İç mekan modeli

4

Opsiyonlar

(Boş)= Opsiyon yok
E = 230 VAC Avrupa
bağlantıları
A = 230 VAC Avustralya
bağlantıları

Örnekler:
HC-601i-E = Wi-Fi bağlantılı, 6 istasyonlu 230 VAC iç mekan kontrol ünitesi, plastik kabinli
HC-1200i = Wi-Fi bağlantılı, 12 istasyonlu 120 VAC iç mekan kontrol ünitesi, plastik kabinli
HC-1201i-E = 12 istasyonlu 120 VAC iç mekan kontrol ünitesi, plastik kabinli, Avrupa bağlantılı

HC –OPSİYONLAR
Modeller

Açıklama

HC-1200M

12 istasyonlu genişleme modülü, istasyon sayısını 24 veya 36'ya arttırmak
için kullanılır

HC-075-FLOW-B

20 mm BSP dişli debi ölçer

HC-100-FLOW-B

25 mm BSP dişli debi ölçer

Web sitesi hunterindustries.com | Müşteri Destek Birimi 1-800-383-4747 | Teknik Servis 1-800-733-2823

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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