ACC2
ACC'2 nin çoklu debi izleme ve yönetme kapasitesi, Centralus bulut tabanlı kontrol
sistemine yükseltme opsiyonu ile ACC2' yi karmaşık projeler için en iyi seçim yapın.

KILIT AVANTAJLAR

CENTRALUS KONTROL ÜNITELERI

• İstasyon sayısı:
- Büyük projeler için 12'den 225 istasyona kadar
• 6 debi sensörü girişi ve 6 P/MV çıkışı
• Hassas projelerin yönetimi için 32 otomatik program
(Her biri için 10 başlangıç zamanı)
• İstasyonları gruplamak ve büyük sistemleri yönetmek için blok fonksiyonu
• Akıllı su tasarrufu için dahili Solar Sync™ yapısı
• Gerçek zamanlı debi izleme, 6 adete kadar debi bölgesinde sızıntıları
tespit eder ve tanılar
• Debi yönetimi, sulamayı güvenli hızlarda optimize eder
• Çevrilebilir arayüzü ile çok renkli, yüksek çözünürlükte ekran
• Sensör girişlerine aktif yanıtlar için “eğer/o zaman” koşullu
programlaması
• İki erişim seviyesi ile kullanıcı yönetimi şifre koruması
• Bulut veya ağ kontrolü için isteğe bağlı takılabilir iletişim modülleri
• Açık ifade ile ayrıntılı alarm kayıtları
• Güçlü yıldırım koruma özelliği
• Easy Retrieve™ (Kolay Yenilenebilir) programlama yedekleme ve geri yükleme
• Yanlışlıkla sulamayı engelleyen Sulamasız Aralıklar

Metal Duvar Tipi

Plastik Duvara Montaj

(gri veya paslanmaz çelik)
Yükseklik: 40 cm
Genişlik: 40 cm
Derinlik: 18 cm

Yükseklik: 42 cm
Genişlik: 42 cm
Derinlik: 17 cm

Transformatör girişi: 120/230 VAC
Maksimum AC akım çekimi: 120 VAC, 2 A/230 VAC, 1 A
Transformatör çıkışı: 24 VAC, ~3 A
P/MV çıkışları (24 VAC): 6 adete kadar; 3'ü dahili, her biri 0,8 A
Sensör girişleri: 3 Clik, 1 Solar Sync ve 6'ya kadar Debi sensörü (3 dahil)
Onaylar: Duvara Montaj IP44, Plastik Ayaklı IP34, 3R, UL, cUL,
FCC, CE, RCM
• Garanti süresi: 5 yıl

Metal Ayaklı

Plastik Ayaklı

KULLANICI MONTAJLI OPSIYONLAR

Şununla uyumludur:

ÇALIŞMA TEKNIK ÖZELLIKLERI
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

(gri veya paslanmaz çelik)
Yükseklik: 94 cm
Genişlik: 39 cm
Derinlik: 13 cm

Yükseklik: 97 cm
Genişlik: 55 cm
Derinlik: 40 cm

ROAM/ROAM XL uzaktan kumandalar
Otomatik su tasarrufu için WSS-SEN veya SOLAR-SYNC-SEN
Flow-Sync, (en fazla 6 adete kadar) WFS ve diğer onaylı dahili debi sensörleri
Wi-Fi, LAN ve hücresel bağlantı opsiyanları ile merkezi kontrol imkanı var

Solar Sync
Sensörü

Flow-Sync
Sensörü

ROAM Uzaktan
Ku-manda

WFS Sensörü ROAM XL Uzaktan
Kumanda

Smart WaterMark

Solar Sync sensörüyle kullanıldığında sorumlu bir su tasarrufu
aracı olarak tanınır
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MODELE GÖRE EK ÖZELLIKLER
ACC2 DEKODER

• İstasyon sayısı:
- Daha büyük projeler için 75, 150 veya 225
• Eşzamanlı istasyon çalıştırma: 30 solenoide kadar
• Hunter'ın yüksek kaliteli ICD dekoderlerini ID
kablosu üzerinden çalıştırır:
- 3 km'ye kadar (2 mm2 kablo)
- 4,5 km'ye kadar (3 mm2 kablo)
• Her çıkış modülü için 3'e kadar çift-kablo hattı
• Dekoder envanteri, kablo izleyici, solenoid bulucu ve
daha fazlasını içeren tanılama

ACC2 GELENEKSEL MODELLER

ACC2 DEKODER MODELLERI

Model

Açıklama

Model

Açıklama

A2C-1200-M

12-istasyonlu kontrol ünitesi, 54 istasyona
genişleyebilir, gri çelik duvar montajı, dış mekan

A2C-75D-M

75 istasyonlu model, gri metal dış mekan, duvara montaj

A2C-1200-P

12 istasyonlu kontrol ünitesi, 54 istasyona
genişleyebilir, plastik duvar montajı, dış mekan j

A2C-75D-P

75 istasyonlu standart model, plastik dış mekan,
duvara montaj

A2C-1200-SS

12 İstasyonlu kontrol ünitesi, 54 İstasyona genişleyebilir,
paslanmaz çelik duvar montajı, dış mekan

A2C-75D-SS

75 istasyonlu standart model, paslanmaz çelik,
duvara montaj

A2C-1200-PP

12 İstasyonlu kontrol ünitesi, 54 istasyona
genişleyebilir, plastik ayaklı

A2C-75D-PP

75 istasyonlu standart model, plastik ayaklı

A2M-600

A2C-1200 serisi kontrol üniteleriyle kullanım için
6 istasyonlu arttırılabilir modül

A2C-D75

75 istasyonlu dekoder genişleme modülü

TÜM MODELLER İÇIN ACC2 AKSESUARLARI
ACC2 AKSESUARLARI
Model

Açıklama

A2C-F3

Opsiyonel debi ölçer genişleme modülü
(3 giriş ekler)

A2C-LEDKT

Dış durum ışığı, kapak kapalıyken kontrol ünitesinin
durumunu gösterir

A2C-WIFI

ACC2 Wi-Fi bağlantısı

A2C-LAN

ACC2 LAN (Ethernet) bağlantısı

A2C-CELL-E

ACC2 uluslararası hücre bağlantısı (SIM KART)
(aylık servis planı gerekir)

ACC-PED

Duvara montaj için gri ayaklı

PED-SS

Duvara montaj için paslanmaz çelik ayaklı
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ACC2 – TERS ÇEVRILEBILIR ARAYÜZ

BIREYSEL VE TICARI SULAMA | Built on Innovation®

CENTRALUS KONTROL ÜNITELERI

ACC2 GELENEKSEL
• İstasyon sayısı:
- Büyük projeler için 12'den 54'e
• Eşzamanlı istasyon çalıştırma: 14 solenoide kadar
• 6 istasyonluk artışlarla genişler
• Güçlü yıldırım koruma özelliği, tüm A2M-600
çıkış modüllerinde standart
• İstasyon çıkışları: Her biri 0,8 A

