PRO-HC

عدد المحطات24 ,12 ,6 :
النوع :ثابت

الخصائص

بالستيكي خارجي

اإلرتفاع 22.8 :سم
العرض 25 :سم
العمق 10 :سم

بالستيكي داخلي

اإلرتفاع 21 :سم
العرض 24 :سم
العمق 8.8 :سم

لوحات التحكم

•موديل داخلي وخارجي
•جهاز تحكم كامل الوظائف مع شاشة لمس
•مزود ب  Wi-Fiمن أجل إتصال سهل وسريع باإلنترنت
•أجهزة تحكم  12 ، 6و  24محطة ثابتة
•مدخل مستقل للمحبس الرئيسي/المضخة
•مداخل كبيرة الحجم لألسالك
•حساس مدمج لقياس مللي-أمبير
•الكفالة :عامان
► ►واجهة شاشة اللمس
► ►تعديالت الري التنبؤية
► ►مراقبة وتحذيرات مقياس التدفق
► ►مراقبة وتحذيرات أعطال األسالك
► ►مداخل حساسات إضافية

المواصفات الكهربائية
•التيار الداخل للمحول 120 :فولت أو  230فولت (الموديل الدولي)
•التيار الخارج من المحول ( 24فولت) 1 :أمبير
•التيار الخارج من المحطة ( 24فولت) 0.56 :أمبير
•المضخة  /المحبس الرئيسي 24( :فولت) 0.28 :أمبير
•مداخل الحساس2 :
•درجات تحمل الحرارة -18 :إلى  60درجة مئوية

مقياس تدفق  "3/4سن BSP

اإلرتفاع 13 :سم
الطول 8 :سم
العمق 8 :سم

الموافقات

مقياس تدفق  25( "1مم) سن BSP

•CE, UL, cUL, C-tick, FCC

اإلرتفاع 16 :سم
الطول 8 :سم
العمق 8 :سم

خيارات HC -
الموديل

الوصف

HC-075-FLOW-B

مقياس تدفق  20( "3/4مم) سن BSP

HC-100-FLOW-B

مقياس تدفق  25( "1مم) سن BSP

متوافق مع برنامج هيدراوايز

 - HCالمواصفات ترتيب 4 + 3 + 2 + 1

الخيارات

4
(فارغ)ال خيارات

مع إتصال أوروبي  -فولت E = 230
مع اتصال أسترالي  -فولت A = 230
)موديل خارجي مع محول داخلي مع كابل(

خارجي/داخلي

3

(فارغ) موديل خارجي
(محول داخلي مدمج)
موديل داخلي = i
)محول خارجي(

المحول

2

الموديل

1

فولت 00 = 120

جهاز تحكم  6محطات مع إتصال واي فاي = PHC-6

فولت 01 = 230

جهاز تحكم  12محطة مع إتصال واي فاي = PHC-12
جهاز تحكم  24محطة مع إتصال واي فاي = PHC-24

أمثلة:
 = PHC-2400جهاز تحكم  24محطة  120فولت بالستيكي خارجي
 = PHC-1201i-Eجهاز تحكم  12محطة  230فولت بالستيكي داخلي ،مع إتصال أوروبي

قم بزايرة hunterindustries.com

82

