
BİREYSEL VE TİCARİ SULAMA
Built on Innovation®

 Daha fazla bilgi alın. hunterindustries.com adresini ziyaret edin veya yerel satış yöneticinizle iletişime geçin.

01 Zaman kazanın: Akıllı telefonunuzu, 
tabletinizi veya bilgisayarınızı 
kullanarak her yerden yönetin

02 Su tasarrufu yapın: Predictive 
Watering™ (Hava Durumu Tahminli 
Sulama) teknolojisi, yerel hava 
durumu verilerine göre sulama 
programlarını ayarlar

03 Kolay kullanım: Kontrol paneli 
kontrolü ve dokunmatik ekran 
arayüzü programlamayı basitleştirir

   

Hydrawise'ı hemen 
deneyin! hydrawise.com 

adresini ziyaret edin

Wi-Fi Etkinleştirilmiş HC Kontrol 
Ünitesi ve Hydrawise Platform ile  
Sudan Tasarruf Edin ve 
Peyzajı Koruyun
Hydrawise bulut tabanlı yazılımı Hunter HC sulama kontrol üniteleri 
ile birleştirdiğinizde maksimum verimlilik elde edin. Güçlü Hydrawise 
platformu, sizi konut uygulamalarını başarılı bir şekilde yönetmek için 
ihtiyaç duyduğunuz araçlarla donatır. 

Predictive Watering (Hava Durumu Tahminli Sulama) teknolojisi, peyzaj 
alanını sağlıklı ve güzel tutarken su tasarrufunu en üst düzeye çıkarmak 
için sıcaklık tahmini, yağış olasılığı, rüzgar hızı ve neme göre programları 
ayarlar. Hydrawise, yüksek maliyetli peyzaj alanı hasarı meydana 
gelmeden önce bakım gereksinimlerine dikkat çekmek için saha 
kablolarını izler. En yüksek seviyede koruma için, sizi kırık borular veya 
kırık sprinkler konusunda uyarması amacı ile kurulumu kolay bir HC Debi 
Ölçer ekleyin.

https://hunter.info/hydrawise



HC KONTROL ÜNITESI ÖZELLİKLER VE ŞARTNAMELER

Önemli Avantajları

• İstasyon sayısı: 6 veya 12 (sabit iç mekan)
• Standart programlama seçeneği, 6 bağımsız sulama 

programına ve program başına 6 başlangıç zamanına 
izin verir

• Gelişmiş programlama seçeneği, toplam 6 adede 
kadar başlangıç zamanına sahip istasyon tabanlı 
programlama sağlar

• Herhangi bir Clik sensörü ve HC Debi Ölçer ile kullanım 
için iki sensör girişi mevcuttur

• İstasyon çıkışları ayrıca bir pompa start rölesini veya ana 
vanayı etkinleştirmek için kullanılabilir

• Hydrawise yazılımına hızlı bağlantı için Wi-Fi 
etkinleştirilmiştir.

• Kontrol panelinde basit programlama için tam renkli 
7 cm dokunmatik ekran

• Kablo arızası tespiti ve uyarıları için dahili 
miliamper sensörü

Modeller

Plastik İç Mekan  
 Yükseklik: 15,2 cm 
Genişlik: 17,8 cm 
Derinlik: 3,3 cm

Çalışma Teknik Özellikleri

• Transformatör girişi: 120 VAC
• Transformatör çıkışı (24 VAC): 1 A
• İstasyon çıkışı (24 VAC): 0,56 A
• P/MV çıkışı (24 VAC): 0,28 A
• Onaylar: UL, cUL, FCC, CE, RCM
• Garanti süresi: 2 yıl

HC-075-FLOW-B  
(20 mm erkek BSP dişli)
Yükseklik: 8 cm
Uzunluk: 23,2 cm
Derinlik: 8 cm
Ağırlık: 0,9 kg

HC-100-FLOW-B  
(25 mm erkek BSP dişli)
Yükseklik: 9,3 cm
Uzunluk: 26,2 cm
Derinlik: 8 cm
Ağırlık: 1,4 kg

HC-150-FLOW-B  
(40 mm erkek BSP dişli)
Yükseklik: 16,2 cm
Uzunluk: 43,1 cm
Derinlik: 12,5 cm
Ağırlık: 6,6 kg

HC-200-FLOW-B  
(50 mm erkek BSP dişli)
Yükseklik: 16,2 cm
Uzunluk: 44,7 cm
Derinlik: 12,5 cm
Ağırlık: 7,4 kg

HC – SEÇENEKLER

Modeller Açıklama

HC-075-FLOW-B 20 mm BSP dişlisi olan debi ölçer

HC-100-FLOW-B 25 mm BSP dişlisi ile debi ölçer

HC-150-FLOW-B 40 mm BSP dişlisi ile debi ölçer

HC-200-FLOW-B 50 mm BSP dişlisi ile debi ölçer

W-HC-FLOW-INT Kablosuz HC Debi Ölçer Kiti, verici ve alıcı 
içerir (868 MHz)

W-HC-FLOW-AU Kablosuz HC Debi Ölçer Kiti, verici ve alıcı 
içerir (915 MHz)

HC 

Model Açıklama

HC-600i
6 istasyonlu, plastik iç mekan duvar montajı, 
120 VAC transformatör

HC-601i-E
6 istasyonlu, plastik iç mekan duvar montajı, 
Avrupa bağlantılı 230 VAC transformatör

HC-601i-A
6 istasyonlu, plastik iç mekan duvar montajı, 
Avustralya bağlantılı 230 VAC transformatör

HC-1200i
12-istasyonlu, plastik iç mekan duvar montajı, 
120 VAC transformatör 

HC-1201i-E
12 istasyonlu, plastik iç mekan duvar montajı, 
Avrupa bağlantılı 230 VAC transformatör

HC-1201i-A
12 istasyonlu, plastik iç mekan duvar montajı, 
Avustralya bağlantılı 230 VAC transformatör

Kullanıcı Montajlı Opsiyonlar

• Kablosuz HC Debi Ölçer, Hydrawise özellikli sistemler 
için kablosuz debi izleme sağlar

Gene Smith, Başkan, Peyzaj Sulaması ve 
Dış Mekan Aydınlatma

Müşterilerimizin başarılarına katkıda bulunmak bizim en büyük motivasyonumuzdur. Yeniliklere ve mühendisliğe olan tutkumuz 
tüm faaliyetlerimize yansır. Umuyoruz ki verdiğimiz eşsiz destek sayesinde, önümüzdeki uzun yıllar boyunca Hunter'ın müşteri 
ailesinin bir ferdi olmaya devam edeceksiniz.

Web sitesi  hunterindustries.com | Müşteri Destek Birimi +1 760-752-6037 | Teknik Servis +1 760-591-7383 support@hydrawise.com 
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