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 hunterindustries.com web sitesini ziyaret edin118

CENTRALUS™ YAZILIMI

LANKIT
Yükseklik: 10,8 cm  
Genişlik: 6,4 cm (kurulu)
Derinlik: 3,5 cm 

KILIT AVANTAJLAR
• Tarayıcı tabanlı programlama ve iletişim yazılımı
• Yüksek güvenlikli bulut erişimi
• Harita tabanlı gezinme ve durum
• Mobil cihazdan anında uzaktan kumanda
• Debi izleme ve raporlama 
• Alarm raporlama ve ayrıntılı sulama geçmişi raporları
• Duyarlı web tasarımı, cihazınızı yapılandırarak akıllı telefonunuzda, 

tabletinizde veya masaüstünüzde aynı görüntü ile kontol etmenizi sağlar.
• Eternet veya Wi-Fi bağlantı seçenekleri
• Akıllı su tasarrufu için dahili Solar Sync™ logic/Solar Sync Gecikmesi özelliği
• Çoklu erişim seviyesiyle profesyonel ekip yönetimi
• Bakım ekiplerini ve kontrol ünitelerini yönetim grupları halinde  

organize edin

ÇALIŞMA TEKNIK ÖZELLIKLERI
• Çoğu modern web tarayıcıda çalışır (Internet Explorer® artık 

desteklenmemektedir ve tüm ekranlarda doğru göstermeyebilir)
• Web sunuculu uygulama için güvenli internet bağlantısı

KULLANICI MONTAJLI OPSIYONLAR
• Solar Sync akıllı hava sensörleri, kontrol ünitesi başına bir adet
• Flow-Sync, WFS ve diğer onaylı debi sensörleri
• Bağlı kontrol üniteleri ROAM/ROAM XL lisanssız uzaktan kumandayla 

uyumludur (önceden bağlantısı kurulmuş kontrol ünitesi bağlantısı)

İLETIŞIM SEÇENEKLERI
• RJ-45 ethernet bağlantısı, düşük veri gereklilikli
• Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2.4 GHz

İLETIŞIM

Model Açıklama

WIFIKIT ICC2 Wi-Fi bağlantısı

LANKIT ICC2 LAN (Eternet) bağlantısı 

A2C-WIFI ACC2 Wi-Fi bağlantısı

A2C-LAN ACC2 LAN (Eternet) bağlantısı

İLETIŞIM AKSESUARLARI

Model Açıklama

WIFIEXTKIT 
Anten uzatması, kablo kanalı montajı 
(3 m'ye kadar kablo), 
sadece A2C WIFI ile kullanın

WIFIKIT
Yükseklik: 10,8 cm  
Genişlik: 6,4 cm (kurulu)
Derinlik: 3,5 cm 

Mobil dostu Centralus sulama yönetimi platformuna sahip ICC2 ve ACC2 kontrol ünitesi için bulut 
tabanlı kontrol ve izleme ekleyin.

İçindekiler:
Centralus Yazılımı

Dipnotlar:
Centralus Yazılımı

 
ICC2 WIFIKIT KURULUMU

 
ACC2 İLETIŞIM MODÜLÜ KURULUMU 

Internet Explorer, Microsoft Corporation'ın ticari markasıdır.

ACC2 arayüz arkasına kurulu 
A2C-WIFI

Kontrol ünitelerini dilediğiniz yerden yönetin ve izleyin




