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PC-SERIES STATION EXPANSION

 

Model 

PCM-300 

PCM-900

Mô tả 

Module plug-in 3 kênh: Sử dụng để tăng số lượng kênh tưới từ 4 
lên 7, 10 hoặc 13 

Module plug-in 9 kênh: Sử dụng để tăng số kênh tưới từ 7 lên 16

HPC 

Model  

HPC-400  

HPC-FP

 

 

  

Mô tả 

4 kênh tưới: 120 VAC, để trong nhà/ngoài trời  

4 kênh tưới: Phích cắm tiêu chuẩn châu Âu, 230V, để trong nhà/ngoài trời

 4 kênh tưới: Phích cắm tiêu chuẩn Úc, 230V, để trong nhà/ngoài trời

 Mặt điều khiển HPC nâng cấp thay thế cho bộ điều khiển Pro-C 
(model từ 3/2014 đến nay)

  

HPC 
(nhựa, để trong nhà / ngoài trời) 
Chiều cao: 22.9 cm 
Chiều rộng: 25.4 cm 
Chiều sâu: 11.4 cm 

 Mặt điều khiển HPC

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI 
• Số lượng kênh tưới:
 - Công suất module từ 4–16 kênh tưới cho phép mở rộng hệ 
thống đơn giản 
• Tùy chọn lập trình tiêu chuẩn cho phép 6 chương trình tưới độc 
lập và 6 lần bắt đầu cho mỗi chương trình 
• Tùy chọn lập trình nâng cao cung cấp chương trình dựa trên 
kênh tưới với tổng cộng 6 lần hẹn giờ 
• Thời gian chạy tưới tối đa 24 giờ, mang lại sự linh hoạt cho các 
khu vực lưu lượng thấp 
• 1 đầu vào cảm biến có sẵn để sử dụng với bất kỳ cảm biến Clik 
hoặc Đồng hồ đo lưu lượng HC 
• 1 đầu ra P/MV cho rơ le khởi động máy bơm và kích hoạt van 
tổng 
• Wifi kết nối nhanh với phần mềm Hydrawise 
• Bảng điều khiển màn hình cảm ứng đủ màu, 7cm, lập trình đơn 
giản 
• Cảm biến miliampe tích hợp giúp phát hiện và cảnh báo lỗi dây 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
• Đầu vào máy biến áp: 120 hoặc 230 VAC 
• Đầu ra máy biến áp (24VAC): 1A 
• Đầu ra kênh tưới (24 VAC): 0,56 A 
• Đầu ra P / MV (24 VAC): 0,28 A 
• Tiêu chuẩn: Nhựa IP44, UL, cUL, FCC, CE, RCM 
• Thời gian bảo hành: 2 năm

HPC 
Kết hợp module của Bộ điều khiển Pro-C™ với Phần mềm Quản lý tưới Hydrawise® để có giải pháp điều khiển thông minh và linh hoạt.

Tương thích cùng:

  HC Flow Meter 
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ROAM XL Remote 
 Page 138

 Smart WaterMark 
 Recognised as a responsible water-saving tool

 Rain-Clik Sensor 
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