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Ovládací jednotky HUNTER “X-Core“ 230/24 V AC
Použití

Ovládací jednotka X-Core, je založena na koncepci
úspěšné ovládací jednotky XC. Oproti této jednotce je
navíc vybavena datovým portem SMART PORT a je
kompatibilní se senzorovým systémem SOLAR SYNC.
Řídící modul systému SOLAR SYNC je integrován přímo
do ovládací jednotky. K jednotce stačí připojit pouze
senzor SOLAR SYNC a po nastavení jednotky jsou délky
zavlažování automaticky korigovány v závislosti na
počasí.
X-Core má zachovány všechny nadstandardní vlastnosti
ovládací jednotky XC – pauza mezi sekcemi, trvalá paměť
pro uložené programy, sezónní přizpůsobení délky závlahy,
programovatelná reakce každé sekce na aktivaci senzoru
srážek. A navíc je vybavena datovým portem SMART PORT,
který umožňuje připojení dálkových ovladačů ICR (velké
vzdálenosti 1-2km), nebo ROAM REMOTE (na kratší
vzdálenosti do 300m), což ještě více zjednodušuje instalaci a
servis závlahových systémů. X-Core tedy nabízí uživateli za
cenu obyčejné ovládací jednotky funce, které jsou dostupné
pouze u ovládacích jednotek střední a vyšší třídy.

Technická charakteristika














Modely




Pouze vnitřní instalace






X-Core 201i – E 2 sekce, XT. trafo (není součástí jednotky)
X-Core 401i – E 4 sekce, XT. trafo (není součástí jednotky)
X-Core 601i – E 6 sekcí, XT. trafo (není součástí jednotky)
X-Core 801i – E 8 sekcí, XT. trafo (není součástí jednotky)
Vnitřní nebo venkovní instalace pod přístřeškem





X-Core 401 – E 4 sekce, Ant. trafo (součást jednotky)
X-Core 601 – E 6 sekcí, Ant. trafo (součást jednotky)
X-Core 801 – E 8 sekcí, Ant. trafo (součást jednotky)









SmartPort pro připojení dálkových ovladačů
Kompatibilní se senzorovým systémem SOLAR SYNC
Integrovaný řídící modul SOLAR SYNC je součástí
jednotky
Přehledný LCD displej s grafickými symboly a aktuálním
časovým údajem
5 ovládacích tlačítek, otočný přepínač a přepínač
funkce čidla
Schopnost ovládaní 2, 4, 6 nebo 8 sekcí
Plastová schránka (v provedení s interním
transformátorem uzavíratelná a uzamykatelná)
Volba zobrazení času AM/PM nebo 24 hod
3 nezávislé programy A, B, C
Sedmidenní kalendář, sudé nebo liché dny, závlahový
interval 1 – 31dnů
4 startovací časy denně, celkem 12 ve všech
programech
Délka doby závlahy nastavitelná od 1 min do 4 hodin
v minutových krocích
Manuální spuštění kterékoliv sekce nebo programu
Schopnost spuštění hlavního a jednoho sekčního
výstupu současně (k sekčnímu výstupu mohou být
připojeny dva ventily současně)
Nastavitelná pauza mezi sekcemi 0 s až 4 hod.
Možnost nastavit reakci na aktivaci čidla pro každou
sekci individuálně
Možnost uložení a obnovení programů z trvalé záložní
paměti
Manuální blokování provozu po dobu 1 – 31 dní
Možnost procentuální změny nastavených délek
zavlažování v rozsahu 0 % - 150 %
Testovací program
Záložní zdroj – lithiová baterie 3 V
Napájení 24 V AC , 50 Hz, 25 W
Rozměry 16 x 14 x 5 cm
Rozměry 22 x 18 x 9 cm – plastová schránka
s uzamykatelnými dvířky
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