HCC KONTROL ÜNITESI
54 İstasyona Kadar Wi-Fi Kontrolü
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BÜYÜK DÜŞÜNÜN.
HYDRAWISE’I DÜŞÜNÜN.
HCC kontrol ünitesi, popüler ICC2 kontrol ünitesinin sağlam özelliklerini,
sınıfının en iyisi Hydrawise™ sulama yönetimi teknolojisinin otomatik
hava durumu ayarlamalarıyla büyük projeler için akıllı ve güçlü bir kontrol
sistemi sağlamak için birleştirir. Ofisten proje sahasına kadar, HCC,
müteahhitler için güçlü bir araç paketiyle zaman ve iş gücü tasarrufunu
en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olur.
Wi-Fi özellikli
Hydrawise bulut tabanlı
sulama yönetimi sistemine
hızlı bağlantı için tamamen
entegrasyon sağlar

Kullanıma hazır
SmartPort™ Hunter uzaktan
kumada alıcıları için önceden
kablolanmıştır

Çift-kablo dekoder seçeneği
54 adede kadar dekoder
istasyonu veya geleneksel
çıkış modelleri ile birlikte
(maks. 54 istasyon)

Yüksek kapasiteli
Modele ve yapılandırmaya
bağlı olarak 38 veya
54 istasyona kadar

Kullanımı kolay
Tam renkli arayüze sahip
geniş dokunmatik ekran

Çok güçlü
Eşzamanlı iki istasyonu
+P/MV çalıştırır

İstasyon
Genişleme

Modüler ve 54 istasyona
kadar genişletilebilir.
Herhangi iki istasyonu
artı pompa/ana vanayı
aynı anda çalıştırır.
Kullanım kolaylığı,
birden çok kontrol
ünitesi uyumluluğu ve
artırılmış aşırı gerilim
koruması ek güvenilirlik
için özenle tasarlandı.

EZ Dekoder
Seçeneği

Hydrawise artık basit
ve uygun maliyetli
çift kablolu dekoder
seçeneği olan Hunter
EZ Dekoder Sistemi
sunuyor. Çift kablolu
veya geleneksel
çıkış modülleri ile
kombinasyonlu şekilde
54 istasyona kadar
çalıştırın.

HC Debi Ölçer
Uyarıları

Rain-Clik™
Sensör

Kurulumu kolay HC
Debi Ölçer, debi izleme,
yüksek ve düşük debi
uyarıları ve toplam
sistem su kullanımına
izin vermek için
Hydrawise özellikli
kontrol ünitesine
bağlanır. Hydrawise
kontrol sistemlerine
hızlı ve kolay bir şekilde
debi izleme yetenekleri
eklemek için kablosuz
opsiyonunu seçin.

Hydrawise aynı
zamanda normalde
açık veya kapalı
standart hava durumu
sensörleri ile toprak
nemi sensörlerini de
destekler. Bu sensörler
genellikle sulamayı
durdurmak için kullanılır.
Ancak, sulamayı
başlatmak veya başka
gelişmiş uygulamalar
için kendi özel
sensör türlerinizi de
oluşturabilirsiniz.

Özellikler

HCC KONTROL ÜNITESI

• Hydrawise yazılımına hızlı bağlantı için
Wi-Fi özelliklidir

Model

Açıklama

HCC-800-PL

• İstasyon sayısı: 8 ila 38 (plastik),
8 ila 54 (metal ve ayaklı)

8 istasyonlu standart model, plastik dış mekan,
duvara montaj

HCC-800-M

8 istasyonlu standart model, gri metal dış mekan,
duvara montaj

HCC-800-SS

8 istasyonlu standart model, paslanmaz çelik,
duvara montaj

HCC-800-PP

8 istasyonlu standart model, plastik ayaklı

HCC-FPUP

ICC ve ICC2 için İyileştirme Kiti

ICC-PED

Metal duvara montajlı model için gri ayaklı

• Eşzamanlı istasyon çalıştırma: 2 (+ P/MV)

ICC-PED-SS

• ROAM/ROAM XL uzaktan kumandaları ile
uyumluluk için kendinden kablolu SmartPort

Paslanmaz çelik duvara montajlı model için
paslanmaz çelik ayaklı

ICC-PWB

Metal ayaklı için opsiyonel kablolama kutusu

WIFI-EXT-KIT

Wi-Fi anteni genişleme kiti

• EZ Dekoderler ile 54 istasyosyona
kadar isteğe bağlı kablo çifti dekoder çıkışı
• Gövde: dış mekanlar için plastik, metal,
ve paslanmaz çelik duvar montajı ve ayaklı seçenekleri

• Kablo arızası tespiti ve uyarıları için dahili
miliamper sensörü
• Debi izleme ve uyarılar için HC Debi Ölçer uyumluluğu
• 8 cm tam renkli dokunmatik ekran

HCC SERISI İSTASYON GENIŞLEME
Model

Açıklama

ICM-400

Gelişmiş aşırı akım koruması özellikli 4 istasyonlu
takılabilir modül

ICM-800

Gelişmiş aşırı akım koruması özellikli 8 istasyonlu
takılabilir modül

ICM-2200

22 istasyonlu genişleme modülü (kontrol ünitesi
başına maksimum bir adet)

• İstasyon çıkışı (24 V): 0,56 A

EZ-DM

54 istasyonlu dekoder çıkış modülü

• P/MV (24 VAC): Maksimum 0,56 A

EZ-1

Tek istasyonlu EZ dekoder

• Garanti süresi: 2 yıl

Elektrik Özellikleri
• Transformatör girişi: 120 ve 230 VAC
• Transformatör çıkışı: 24 VAC, 1,4 A

• Sensör girişleri: 2

Onaylar
• UL, cUL, FCC, CE, RCM
• Plastik duvara montaj aparatı: IP55, NEMA 3R
• Metal Duvar Montajı (paslanmaz dahil): IP44, NEMA 3R
• Plastik Ayaklı: IP34, NEMA 3R
Yenileme kiti

Plastik dış mekan

Metal dış mekan
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