
 ،WIFIKIT :ل أحد مداخل مستشعر التدفق بإحدى وحدات االتصال  وصِّ
أو LANKIT أو CELLKIT لمراقبة معدالت وإجماليات التدفق على مستوى 

النظام، وإنشاء التقارير، وإصدار التنبيهات، وتمكين ميزة إيقاف التشغيل التلقائي 
في حال وجود زيادة في التدفق.

نظام تحكم مرن، مع خيارات تدفق، والتوصيل السلكي 
المزدوج، واالتصال السحابي

خيارات التوصيالت السلكية المتعددة
Centralus™ اتصال آمن وموثوق مع منصة

اضبط النظام باستخدام عمليات تشغيل تقليدية، أو ثنائية األسالك، أو مختلطة، 
 تصل إلى 54 محطة. يمكن أن يعمل الملف الكهربائي بالتيار المتردد قدرة 

 24 فولت مع ديكودرات EZ المبتكرة؛ للحصول على حل تحكٍم مرٍن وفعال 
من حيث التكلفة. 

 ،Wi-Fi :الترقية إلى نظام التحكم القائم على السحابة، من خالل اتصاالت 
 أو إيثرنت، أو اتصال البيانات الخلوي 4G LTE، باستخدام منصة إدارة 

.Centralus الري

الميزات األساسية

 Solar SyncrTM وفورات ذكية للمياه، بفضل مستشعر 
 المستند إلى قياسات البخر والنتح 

عزز كفاءة الري إلى أقصى 
درجة، من خالل التعديالت 

التلقائية اليومية، التي تعتمد على 
قوة اإلشعاع الشمسي، ومعدل 

هطول األمطار، وظروف 
الحرارة بالمنطقة. 

Centralus مراقبة التدفق عبر وحدات اتصال

 ICC2 وحدة تحكم

hunter.info/ICC2AR

وصول آمن للخدمات 
 السحابية، عبر 
الهاتف الذكي
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في مكتب التصميم
تعدُّ وحدة التحكم ICC2 خياًرا بسيًطا يسير التكلفة، يناسُب المشروعات السكنية عالية 	 

 المستوى، والمشروعات التجارية متوسطة الحجم، في كل من التركيبات القائمة بذاتها، 
وتلك المتصلة بالنظام السحابي. 

تتيح الوحدات المرنة سهلة التركيب خياراٍت مناسبة للترقية، بما في ذلك: توسعة النظام، 	 
وسبل االتصال باإلنترنت، وإمكانات إدارة الري.

 	 .Centralus تبسيط أنظمة التحكم التجارية، باستخدام ميزة إدارة الري عن ُبعد، وبرنامج

المقارنة بين وحدات التحكم

في الموقع
التحدي: يرغب العمالء في توسيع نطاق المسطحات الخضراء في الجانب المقابل للعقار.①

الحل: لست بحاجة إلى تمديد حزمة باهظة الثمن من األسالك التقليدية لكل محبس، وليس عليك سوى تركيب وحدة مخارج EZ Decoder وتوصيل مسار من 
سلكين اثنين، عبر جميع أنحاء التمديدات؛ األمر الذي يوفِّر الوقت والمال والعمالة، عند إنشاء تركيبات في المناطق الجديدة. 

التحدي: يرغب مدير الحقل في إضافة ميزة إمكانية إدارة الري ومراقبة التدفق، عن ُبعد. ②

الحل: توجد ثالثة خيارات سهلة لالتصال باإلنترنت، حيث يستطيع المستخدم االستفادة من اتصاالت Wi-Fi أو إيثرنت الموجودة، أو إضافة اتصال بيانات خلوي 
4G LTE، مخصص وآمن بمنصة Centralus القائمة على السحابة، هذا وتتضمن جميع وحدات االتصال الثالثة على مدخل مستشعر تدفق؛ لتشغيل ميزة 

مراقبة معدالت التدفق الحرجة. 

المنافس 3المنافس 2المنافس ICC21الميزات

54484836الحد األقصى لعدد المحطات

⬤طريقة التحكم: مختلط/تقليدي/بسلكين

⬤⬤مستشعر البخر والنتح ET بالموقع

Wi-Fi اتصال⬤⬤

⬤⬤اتصال إيثرنت

4G LTE اتصال البيانات الخلوي⬤⬤⬤⬤

⬤⬤⬤⬤مراقبة التدفق

⬤وحدة الصيانة عن ُبعد

$$$$$$$$$$$$$$التكلفة
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