  XCH  WVS  NODE  BTT  ACC2   ACC  DUAL®  I-CORE®  ICC2  PRO-C®  X-CORE®   ELC

ACC2

عدد المحطات  12 :إلى 54
النوع  :معيارية

الخصائص
•عدد المحطات 12 :إلى 54
•النوع :موديولر
•الكابينة :خارجية ،معدنية ،ستانلس ستيل أو قاعدة
بالستيكية
•البرامج المستقلة32 :
•أوقات البدء للبرنامج الواحد10 :
•فترة تشغيل المحطات 1 :ثانية إلى  12ساعة
•حساس سوالر سينك مدمج
•مجهز بتوصيالت Smart Port
•قارئ بطاقة ذاكرة مدمج
•شاشة ملونة ،واجهة أمامية قابلة للقلب
•مجموعات برمجة  8محطات

•فترة الضمان 5 :سنوات
◄ ◄مراقبة التدفق بشكل مباشر
◄ ◄جدولة التدفق/توزيع التدفق
◄ ◄سوالر سينك
◄ ◄إستعادة سهلة للذاكرة ™
◄ ◄اإلستجابة المشروطة
◄ ◄الحماية بالرقم السري وإدارة المستخدم
◄ ◄حماية مصدر المياه MAINSAFE
◄ ◄تأخير الري بين المحطات
◄ ◄أيام وقف الري باستخدام التقويم
◄ ◄برمجة جهاز اإلستشعار
◄ ◄الدورة واإلمتصاص

المواصفات الكهربائية

وحدات التحكم

•التيار الداخل للمحول 230/120 :فولت تيار متردد
•إستهالك الطاقة:
 120فولت ،اإلستعداد 0.17:أمبير ،الطبيعي( 6ملفات كهربائية) ،0.33:الحد األقصى 1.02:أمبير
 230فولت ،اإلستعداد 0.15:أمبير ،الطبيعي( 6ملفات كهربائية) ،0.26:الحد األقصى 0.62:أمبير
•التيار الخارج من المحول 4.0 :أمبير
•التيار الخارج من المحطة 0.800 :أمبير
•التيار الخارج لتشغيل المضخة/المحبس الرئيسي 3 :قابل للتوسعة إلى 0.800 ،6أمبير
•عدد مداخل أجهزة اإلستشعار 3 :كليك 3 ،تدفق (قابل للتوسعة إلى  1 ،)6سوالر سينك

معدني مع عالقة حائط (رمادي أو ستانلس)

اإلرتفاع 40 :سم
العرض 40 :سم
العمق 18 :سم

شهادات االعتماد
•CE, UL, c-UL, RCM, FCC
•ستيلIP44 :
•قاعدة بالستيكيةIP24 :
معدني مع قاعدة
(رمادي أو ستانلس)

بالستيكي مع قاعدة

جميع موديالت الستيل ()SS
•ستانلس ستيل قياس  1.45مم
•مقاومة للصدأ

اإلرتفاع 97 :سم
العرض 55 :سم
العمق 40 :سم

اإلرتفاع 94 :سم
العرض 39 :سم
العمق 13 :سم

◄ ◄تفاصيل المميزات المتقدمة صفحة 106

A2C-F3

وحدة توسعة مقياس تدفق  3مداخل

وحدات توسعة المحطات

 ACC2تاليدوم

120

A2M-600

وحدة توسعة قياسية  6محطات

الموديل

الوصف

A2C-1200-M

وحدة تحكم  12محطة ،قابلة للتوسعة حتى  54محطة ،ستيل رمادي مع عالقة حائط ،خارجي

A2C-1200-P

لماح ،ةطحم  54ىلإ ةعسوتلا ةيناكمإب ،ةطحم  12ددعل ةيساسأ مكحت ةدحو
يكيتسالب يجراخ يطئاح

A2C-1200-SS

وحدة تحكم  12محطة ،قابل للتوسعة إلى  54محطة ،ستانلس ستيل مع عالقة حائط ،خارجي

A2C-1200-PP

وحدة تحكم  12محطة ،قابل للتوسعة  54محطة ،قاعدة بالستيكية

ACC-PED

قاعدة معدنية لإلستخدام مع A2C-1200-M

PED-SS

قاعدة ستانلس ستيل لإلستخدام مع A2C-1200-SS

الموديول

الوصف

A2M-600

وحدة توسعة  6محطات لإلستخدام مع سلسة أجهزة تحكم
A2C-1200

A2C-F3

وحدة توسعة مقياس تدفق  3مداخل

قم بزيارة hunterindustries.com

