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نظام EZ ديكودر 

 HPC 
)البالستيكية الداخلية/الخارجية(

 االرتفاع: 22.9 سم
 العرض: 25.4 سم

العمق: 11.4 سم

Smart WaterMark
معروفة كأداة مسؤولة مرشدة الستهالك المياه

PC وحدة توسعة المحطات من الفئة

الوصفالموديل

PCM-300وحدة بقابس 3 محطات

PCM-900وحدة بقابس لعدد 9 محطات

PCM-1600وحدة بقابس 16 محطة

PC-DMEZ وحدة مخارج ديكودر

HPC

الوصفالموديل

HPC-4004 محطات: وحدة تحكم داخلية/خارجية بقدرة 120 فولت تيار متردد وقابس

HPC-401-E 4 محطات: وحدة تحكم داخلية/خارجية بقدرة 230 فولت تيار متردد 
أوروبية وقابس

HPC-401-A4 محطات: وحدة تحكم داخلية/خارجية بقدرة 230 فولت تيار متردد أسترالية

HPC-FP Pro-C المحسنة لوحدات تحكم Hydrawise لوحة واجهة 
)مارس 2014 أو الطرازات األحدث(

 HPC لوحة واجهة

HPC

الميزات األساسية
عدد المحطات:	 

أسالك تقليدية من 4 إلى 23 محطة- 
 خيار ديكودر EZ المختلط لما يصل إلى 32 محطة - 

)28 محطة بحد أقصى إذا كان التوصيل عبر سلكين فقط(
يسمح خيار البرمجة القياسي بـ 6 برامج ري مستقلة و6 أوقات بدء لكل برنامج	 
 يوفر خيار البرمجة المتقدمة برمجة قائمة على المحطة مع ما يصل إلى إجمالي 6 أوقات 	 

بدء متاحة
 	HC أو مقياس تدفق Clik يتوفر مدخل حساس واحد لالستخدام مع أي مستشعر
خرج مضخة/محبس رئيسي واحد لمرحل بدء المضخة وتنشيط المحبس الرئيسي 	 
 	Hydrawise لسرعة االتصال ببرنامج Wi-Fi مجهزة باتصال
شاشة ألوان كاملة 7 سم تعمل باللمس لبرمجة بسيطة من وحدة التحكم	 
حساس مللي أمبير مضمن الكتشاف أخطاء األسالك وإصدار تنبيهات	 

مواصفات التشغيل
مدخل المحول: 120 أو 230 فولت تيار متردد	 
خط خروج المحول )24 فولت تيار متردد(: 1 أمبير	 
خط خروج المحطة )24 فولت تيار متردد(: 0.56 أمبير	 
مخرج المضخة/المحبس الرئيسي )24 فولت تيار متردد(: 0.28 أمبير	 
متوافق مع جهاز توجيه Wi-Fi  2.4 جيجاهرتز )فقط(،  b/g/n 802.11  20 ميجاهرتز	 
 	SSL ،TLS )فقط( WPA/WPA2 Personal :بروتوكوالت األمان المدعومة
 	ISED ،RCM ،CE ،FCC ،cUL ،UL ،)خارجية( IP44 :الموافقات
فترة الضمان: سنتان	 

التركيبات االختيارية بواسطة المستخدم
ًا 	   قتدف سايقر ماخي حيسم HCكيلالس قالتدف ةعبابمت يكلالالس 

Hydrawiseالمزودة بـ ةظمنالأ يف

 يجمع حل التحكم الذكي والمرن هذا بين معيارية وحدة تحكم ™Pro-C الشهيرة مع قوة 
.Hydrawise® برنامج

 متوافقة مع: 

 جهاز التحكم عن بعد 
ROAM

 جهاز التحكم عن بعد 
ROAM XL

 HC مقياس تدفق

 جرب برنامج Hydrawise اليوم، 
hydrawise.com من دون أجهزة في

http://hunterindustries.com
http://hydrawise.com

