
Sterownik Hunter PCC (zewnętrzny)

Sterownik Hunter PCC (zewnetrzny)- wypróbuj niezawodne sterowniki Hunter!
Sterownik  PCC  Hunter  to  zamiennik  modułowego  programatora  Pro-C  w  wersji  ze  stałą  liczbą  możliwych  do
wykorzystania  sekcji.  Sterownik  PCC wyposażony jest  w dokładnie  te  same funkcje  jak  Pro-C.  Proponowany jest
użytkownikom z góry przewidującym podział systemu na konkretne sekcje.
Sterowniki Hunter PCC posiadają wszelkie podstawowe opcje programowania tj. : wybór czasu startu nawadniania,
ustawianie czasu nawadniania sektora, ustawianie konkretnych dni podlewania, manualne uruchamianie sekcji.
Programowanie harmonogramu można wykonać na kilka sposobów: nastawić nawadnianie jedynie w określone dni
tygodnia, dni parzyste/nieparzyste, lub określić interwały między podlewaniem.
Funkcje zaawansowane PCC to m.in.:  kierowanie działaniem pompy lub zaworu głównego, budżet wodny (korekta
sezonowa), zarządzanie przerw w nawadnianiu lub dni bez podlewania, programowanie opóźnień pomiędzy sekcjami.
obejście pracy sensora.
Producent: Hunter
Dane techniczne: Producent   : Hunter
Liczba obsługiwanych sekcji: 1-12 / 1-14 / 1-15 / 1-4 / 1-6 / 1-8 / 1-9
Rodzaj sterownika   : z konkretną liczbą sekcji
Miejsce zawieszenia   : na zewnątrz / w pomieszczeniu
Możliwość sterowania przez Wifi   : nie

Parametry techniczne

• Rodzaj zasilenia: wymagane wejście: 230 VAC ± 10%, 60 Hz; wyjście: 1A
• Lokalizacja: wewnętrzny
• Liczba sekcji wbudowanych: 6-9-12-15
• Czas pracy sekcji [min-max. h]: 1 min- 6h
• Liczba programów: 3
• Liczba startów dziennie podczas programu: 4
• Budżet wodny: tak, 5% do +300%
• Ręczne uruchamianie: tak
• Liczba elektrozaworów na sekcję: 1
• Liczba sekcji mogących pracować jednocześnie: 1
• Programowanie według: cyklicznie (wg dni tygodnia, dni parzyste/nieparzyste, wybrane dni)
• Program testowy: tak
• Program domyślny po przerwie w dostawie prądu: tak
• Współpraca z czujnikami: tak- czujniki pogodowe typu clik, solar-sync - możliwość programowania czujnika według strefy
• Opóźnienie pomiędzy stacjami (maksimum): 4 h - programowalne opóźnienie deszczowe: od 1 do 7 dni
• Obsługa zaworu głównego/przekaźnika pompy (1)
• Diagnostyka zwarć i uszkodzeń okablowania wraz z identyfikacją strefy
 
Wymiary
Szerokość: 25,1 cm
Wysokość: 22,6 cm
Głębokość: 10,9 cm
 
Kompatybilny z zaworami elektromagnetycznymi 24VAC
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