
אפשר להפעיל כניסת חיישן זרימה אחד ולהוסיף מודול תקשורת 
LANKIT , WIFIKIT או CELLKIT כדי לקבל קצב ספיקה וכמויות 

כוללות ברמת המערכת, דיווחים, התראות וכיבוי אוטומטי במקרה 
של ספיקה גבוהה.

מערכת בקרה גמישה עם זרימה נוחה ואופציה 
לקישוריות ענן ולחיבור דו-חוטי

אופציות שונות לחיווט
Centralus™  חיבור מאובטח ואמין לפלטפורמת

הגדרת המערכת נעשית בחיווט רגיל, דו-חוטי או היברידי, עד 54 
תחנות. סולנואידים סטנדרטיים VAC 24 יכולים להתקיים לצד 

מפענחי EZ חדשניים, לקבלת פתרון בקרה גמיש וחסכוני. 
 4G LTE או Ethernet , Wi-Fi שדרג לבקרה בענן עם קישוריות
סלולרית, באמצעות הפלטפורמה של Centralus לניהול השקיה.

יתרונות מרכזיים

 חיסכון חכם במים עם חיישן 
ET מבוסס Solar SyncTM  Sensor

יעילות מים מרבית עם 
התאמות אוטומטיות 
יומיות, לפי התנאים 
המקומיים מבחינת 

קרינת השמש, גשמים 
וטמפרטורה. 

Centralus ניטור זרימה באמצעות מודולי תקשורת של

 ICC2 בקר
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גישה מאובטחת לענן 
מטלפון חכם
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במשרד התכנון
בקר ICC2 הוא אפשרות פשוטה במחיר נוח לפרויקטים מתקדמים של 	 

מגורים ושל מסחר בגודל בינוני, הן בתצורה עצמאית והן בחיבור לענן. 

מודולי תוספים גמישים נותנים אפשרויות שדרוג נוחות, בכלל זה הרחבת 	 
מערכות, קישוריות אינטרנט ויכולות ניהול מים.

 לפשט מערכות בקרה מסחריות עם ניהול השקיה מרחוק והתוכנה 	 
 .Centralus של

השוואת בקרים

דוגמאות מהשטח
האתגר: הלקוחות שלך רוצים להרחיב את השטח המטופח לצד הנגדי של הנכס.①

הפתרון: לא צריך להעביר חבילה יקרה של חוטים רגילים לכל מגוף. פשוט מחברים את מודול הפלט של מפענח EZ, ומעבירים נתיב 
דו-חוטי דרך ההרחבה כדי לחסוך זמן, כסף ועבודה, בהתקנת האזורים החדשים. 

האתגר: מנהל נכס רוצה להוסיף יכולות של ניהול השקיה מרחוק וניטור זרימה. ②

 LAN  (Ethernet) או Wi-Fi הפתרון: עם שלוש אופציות נוחות לקישוריות אינטרנט, המשתמשים יכולים לבחור אם למנף רשתות
קיימות או להוסיף חיבור סלולרי 4G LTE מאובטח וייעודי, אל התוכנה של Centralus בענן. כל שלושת מודולי התקשורת כוללים גם 

כניסה של חיישן זרימה, כדי לתת יכולות קריטיות של ניטור זרימה. 

מתחרה 3מתחרה 2מתחרה ICC21תכונות

54484836מספר תחנות מרבי

⬤בקרה היברידית/רגילה/דו-חוטית

⬤⬤חיישן ET בשטח

Wi-Fi קישוריות⬤⬤

Ethernet קישוריות⬤⬤

⬤⬤⬤⬤קישוריות 4G LTE סלולרית

⬤⬤⬤⬤ניטור זרימה

⬤שלט תחזוקה
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