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เครื่องตั้งเวลารดน้ำตนไมอัตโนมัติ ใช Wi-Fi และแอปพลิเคชัน สำหรับที่อยูอาศัย ประหยัดน้ำอยางชาญฉลาดและสามารถควบคุมระยะไกล

คุณสมบัติที่สำคัญ

ตัวแทนจัดจำหนาย

• จำนวนสถานี:
  – 6 หรือ 12 (รุนคงที่)
• ตัวเลือกในการตั้งโปรแกรมมาตรฐาน ชวยใหตั้งคาโปรแกรมอิสระ 6 โปรแกรม
  โดยแตละโปรแกรมมี 6 เวลาเริ่มตน
• ตัวเลือกในการตั้งโปรแกรมขั้นสูง ใหการตั้งโปรแกรมแบบสถานี 
  พรอมเวลาเริ่มตนสูงสุด 6 ครั้ง
• เวลาทำงานของสถานีสูงสุด 24 ชั่วโมง
• ชองเซนเซอร 2 ชองสำหรับใชกับเซนเซอร Clik และ HC Flow Meter
• เอาตพุตสถานีสามารถตั้งเปน P/MV สำหรับรีเลยสตารทปมและการเปด
  ใชงานมาสเตอรวาลว
• เปดใชงาน Wi-Fi เพื่อเชื่อมตอกับซอฟตแวร Hydrawise ไดอยางรวดเร็ว
• หนาจอสีระบบสัมผัสขนาด 7 ซม. สำหรับการตั้งโปรแกรมที่แผงควบคุมไดงาย
• เซนเซอรมิลลิแอมปในตัวสำหรับการตรวจสอบและแจงเตือนขอบกพรอง
  ของสายไฟ (รุน 12 โซน)

พลาสติกในอาคาร
สูง : 15.2 ซม.
กวาง : 17.8 ซม.
ลึก : 3.3 ซม.

HC-075-FLOW-B
(เกลียว BSP 20 มม.)
สูง : 8 ซม.
กวาง : 23.2 ซม.
ลึก : 8 ซม.
หนัก : 0.9 กก.

ขอมูลจำเพาะ
• ไฟเขาหมอแปลง : 230 VAC
• ไฟจายออกหมอแปลง (24 VAC) : 1 A
• ไฟจายออกของสถานี (24 VAC) : 0.56 A
• ไฟจายออกของ P/MV (24 VAC) : 0.28 A
• ชองเซนเซอร: 2
• Wi-Fi 2.4 GHz, 802.11 b/g/n 20 MHz
• โปรโตคอลความปลอดภัยที่รองรับ : WPA/WPA2 Personal TLS, SSL
• มาตรฐาน : UL, cUL, FCC, CE, RCM, ISED

Smart WaterMark
ไดรับการยอมรับวาเปนเครื่องมือประหยัดน้ำ

 

ใชรวมกับ : 

Rain-Clik, Mini-Clik HC Flow MeterSoil-Clik

ตัวเลือกที่ผูใชสามารถติดตั้งเพิ่ม
• ตัวเลือก Wireless HC Flow Meter ชวยใหสามารถตรวจสอบการไหล
  แบบไรสายได สำหรับระบบที่เปดใชงาน Hydrawise

 

TM

HC-100-FLOW-B
(เกลียว BSP 25 มม.)
สูง : 9.3 ซม.
กวาง : 26.2 ซม.
ลึก : 8 ซม.
หนัก : 1.4 กก.

HC-150-FLOW-B
(เกลียว BSP 40 มม.)
สูง : 16.2 ซม.
กวาง : 43.1 ซม.
ลึก : 12.5 ซม.
หนัก : 6.6 กก.

HC-200-FLOW-B
(เกลียว BSP 50 มม.)
สูง : 16.2 ซม.
กวาง : 44.7 ซม.
ลึก : 12.5 ซม.
หนัก : 7.4 กก.

HC-1201i-E  เครื่องตั้งเวลา 12 สถานี 230 VAC พลาสติกในอาคารหมอแปลงปลั๊กยุโรป

HC
รุน คำอธิบาย
HC-601i-E  เครื่องตั้งเวลา 6 สถานี 230 VAC พลาสติกในอาคารหมอแปลงปลั๊กยุโรป

W-HC-FLOW-INT มาตรวัดไรสาย ประกอบดวย ตัวสงและตัวรับ (868 MHz)

มาตรวัดน้ำ ขนาดเกลียว BSP 40 มม. (1 1/2”)

มาตรวัดน้ำ ขนาดเกลียว BSP 50 มม. (2”)

HC-150-FLOW-B

HC-200-FLOW-B

รุน คำอธิบาย

HC-075-FLOW-B มาตรวัดน้ำ ขนาดเกลียว BSP 20 มม. (3/4”)

HC-100-FLOW-B มาตรวัดน้ำ ขนาดเกลียว BSP 25 มม. (1”)

HC- อุปกรณเสริม


