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الواجهة األمامية بها شاشة ملونة ،والواجهة قابلة للقلب باإلتجاهني لسهولة التشغيل عند الربمجة
وتشخيص األخطاء

المواصفات الكهربائية
•التيار الداخل للمحول 230/120 :فولت تيار مرتدد
•إستهالك الطاقة:

 120فولت ،اإلستعداد 0.17:أمبري ،الطبيعي( 6ملفات كهربائية) ،0.33:الحد األقىص 1.02:أمبري
 230فولت ،اإلستعداد 0.15:أمبري ،الطبيعي( 6ملفات كهربائية) ،0.26:الحد األقىص  0.62:أمبري

•التيار الخارج من املحول 4.0 :أمبري
•التيار الخارج من املحطة 0.800 :أمبري
•التيار الخارج لتشغيل املضخة/املحبس الرئييس 3 :قابل للتوسعة اىل  0.800 ،6أمبري
•عدد مداخل أجهزة اإلستشعار 3 :كليك 3 ،تدفق (قابل للتوسعة اىل  1 ،)6سوالر سينك

الموافقات
•CE, UL, c-UL, RCM, FCC

•تصنيف الكابينة:
 ستيلIP44 : -قاعدة بالستيكيةIP24 :

ACC2

قوي .ذكي .مرن.

جهاز تحكم  ACC2الجديد من هنرت يوفر إدارة متقدمة للري تلبي إحتياجات املشاريع التجارية الكبرية.
يحتوي  ACC2محول قوي ،يسمح بتشغيل ما يصل إىل  14محبس يف وقت واحد بيرس وسالسه ،ما يوفر أكرب قدر من
الكفاءة يف برامج الري الكبرية .جهاز تحكم  ACC2ميكن ضبطه ليالئم أي مرشوع تجاري ،من  12إىل  54محطة ،مع ما
يصل إىل  6مدخالت ملقياس التدفق ،وما يصل إىل  6مخارج مضخة/محبس رئييس .شاشة ملونة سهلة القراءة والواجهة
األمامية القابلة للقلب تزيد من فعالية وسهولة عملية الربمجة واستكشاف األخطاء .
ميتلك  ACC2ذكاء مدمج ،مع القدرة عىل املحافظة عىل برمجة مسبقة للتدفق لعدد  6محطات تدفق يف وقت واحد.
الجهاز يراقب أي كسور يف األنابيب أو ترسيب للمياه واألعطال الكهربائية يف النظام بشكل مستمر ،يوقف الري ويحدد
مصدر املشاكل .ميكنه اإلستجابة ملدخالت حساس التدفق بإجراءات معينة مثل تغيري مصدر املياه عند إنخفاض
مستوى املاء ،أو بدء برنامج عند انخفاض رطوبة الرتبة ،وتطبيقات إبداعية خاصة أخرى.
يوفر  ACC2مرونة قصوى مع  32برنامج مستقل 10 ،بدايات تشغيل ومجموعة من الربامج املتداخله واملرتابطه،
وضبط التدفق .ومميزات أخرى باستخدام حساسات التدفق تستطيع تعديل وبرمجة الري تلقائيا حسب الظروف باملوقع
فورا .إضافة اىل إمكانية إرسال إنذارات باألعطال محذرا إدارة الصيانة عرب الهاتف النقال حيث ميكنك ربط الجهاز من خالل
وحدة واي فاي باملوقع.

المواصفات والمميزات
مواصفات توصيالت األسالك ال تحتاج إىل أدوات وصل املوديول أو تبديله .الرباغي محمية لخدمة التوصيل .مصدر الطاقة متالئم مع مفتاح
الفتح واإلغالق.

•عدد املحطات :حتى 54
 الربامج املستقلة32 : -أوقات البدء للربنامج الواحد10 :

ACC2
املوديل

الوصف

A2C-1200-M

وحدة تحكم  12محطة ،ستيل رمادي مع عالقة حائط ،خارجي

A2C-1200-SS

وحدة تحكم  12محطة ،ستانلس ستيل مع عالقة حائط ،خارجي

A2C-1200-PP

وحدة تحكم  12محطة ،قاعدة بالستيكية

•الكابينة :خارجية ،معدنية ،ستانلس ستيل أو قاعدة بالستيكية

A2M-600

وحدة توسعة  6محطات

A2C-F3

وحدة توسعة مقياس تدفق  3مداخل

•فرتة الضامن 5 :سنوات

•وقت تشغيل املحطة 1 :ثانية إىل  12ساعة
•النوع :موديولر ،وحدات توسعة بزيادة  6محطات مع مقاومة
عالية للتيار

بالستييك مع قاعدة

اإلرتفاع 100 :سم
العرض 60 :سم
العمق 43 :سم

ACC-PED

قاعدة معدنية لإلستخدام مع A2C-1200-M

PED-SS

قاعدة ستانلس ستيل لإلستخدام مع A2C-1200-SS

A2C-WIFI

وحدة الواي فاي الداخلية

معدين مع قاعدة (رمادي
أو ستانلس)

معدين مع عالقة حائط (رمادي أو
ستانلس)

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

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

مواصفات متقدمة
•مجهز بتوصيالت  SmartPortللتحكم عن بعد

•استشعار التيار الكرتونيا مام يتيح مجال ال محدود للربمجة

•حساس سوالر سينك مدمج مع الجهاز

•إستجابة الربمجة لرشوط مرتبطة بقراءة حساسات التدفق

•إدارة للتدفق (يشغل املحطات تلقائيا بناء عىل برمجة التدفق
املرغوبة).

•أيام وقف الري باستخدام التقويم

•مراقبة مبارشة للتدفق إىل  6قطاعات
•تخصيص التدفق مبعدل اإلستخدام الشهري
•حامية مصدر املياه الرئييس MainSafe
•برمجة املحطات بحزم إىل  8محطات (إىل  64حزمة)
•قارئ بطاقة ذاكرة مدمج

•الحامية بالرقم الرسي وإدارة املستخدم
•إستعادة سهلة للذاكرة
•الدورة واإلمتصاص
•تأخري الري بني املحطات

إدارة متقدمة للتدفق
يحتوي  ACC2مواصفات إدارة تدفق إىل ما يصل  6مجموعات منفصلة ،إضافة إىل جدولة التدفق (مستوى تدفق محدد) وقراءة تدفق
مبارشة لحامية النظام .مراقبة مصادر املياه تسمح مبستوى أمان أعىل من مستوى منطقة التدفق .إضافة إىل ميزة حامية الخط الرئييس
واملخصص الشهري.
• 3مداخل مقياس تدفق و 3مخارج لتشغيل املضخة/محبس رئييس
وميكن توسعتها إىل .6

الموديولز

•يدعم تشغيل املضخة/محبس رئييس بصفتي مفتوح/مغلق دامئا
•جدولة التدفق إىل  6مجموعات تدفق (يشغل املحطات تلقائيا بناء عىل
برمجة التدفق املرغوبة)
•مراقبة مبارشة للتدفق إىل  6قطاعات
•ضبط الحد األعىل للتدفق ،وإنذارت التدفق الغري مجدول مع وجود سعة
للري اليدوي.
A2M-600

A2C-F3

وحدة توسعة  6محطات

وحدة توسعة مقياس تدفق
 3مداخل

•تخصيص التدفق مبعدل اإلستخدام الشهري
•برمجة الحامية ملصدر املياه الرئييس  MainSafeلحامية تشغيل الخطوط
الرئيسية الطويلة
•تشكيلة واسعة من مقياس التدفق املتوافق

ﻣﺤﻄﺔ 6

7 GPM/26 LPM

ﻣﺤﻄﺔ 11

14 GPM/52 LPM

ﻣﺤﻄﺔ 15

12 GPM/49 LPM

ﻣﺤﻄﺔ 23

6 GPM/22 LPM

ﻣﺤﻄﺔ 24

11 GPM/41 LPM

ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﺪﻓﻖ ﻳﺠﺪول اﻟﻤﺤﻄﺎت ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮ
ﻟﻠﺒﻘﺎء ﻣﺎ أﻣﻜﻦ ﺣﻮل اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻤﺒﺮﻣﺞ
ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﺪﻓﻖ ﻳﺼﺮف أ ﻛﺒﺮ ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻴﺎه ﺑﺄﻗﺼﺮ وﻗﺖ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻋﺔ ﺗﺪﻓﻖ آﻣﻨﺔ

2″/50 mm pipe

اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻤﺮﻏﻮب:
50 GPM/190 LPM
اﻟﺴﺮﻋﺔ:
5 fps/1.5 mps

 ويف حني أن حامسنا تجاه.تعترب مساعدة عمالئنا يف تحقيق النجاح مبثابة حافز لنا عىل العمل
 فإن التزامنا بتقديم دعم استثنايئ هو ما،اإلبتكار والتصميم الهنديس يرتبط بكل ما نقوم به
.نتمنى أن يجعلك ضمن مجموعة عمالء هنرت لسنوات قادمة

 رئيس رشكة هنرت للصناعات،جريجوري آر هنرت
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