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ACC

TÍPUSOK
ACC-1200 – 12 körös vezérlő alapegység, acélházban, 42 körig bővíthető
ACC-1200-PP – 12 körös vezérlő alapegység, műanyag lábazatba építve, 42 körig 

bővíthető
ACM-600 – 6 körös bővítő modul bármelyik ACC vezérlőhöz
AGM-600 – 6 körös bővítő modul bármelyik ICC vezérlőhöz, megerősített 

villámvédelemmel
HFS – Hunter átfolyó vízmennyiség érzékelő, FCT-xxx áramlásmérő testet kell be-

szerelni, vezérlőnként 1 érzékelőt lehet használni, nem lehet messzebb 330 m-nél.
ACC-PED – fémlábazat az ACC vezérlőhöz

MÉRETEK
• ACC ház: 31,4 cm magas, 39,4 cm széles és 16,4 cm mély
• ACC fém lábazat: 91,5 cm magas, 39,4 cm széles és 12,7 cm mély
• ACC műanyag lábazat: 97,5 cm magas, 54,6 cm széles és 40,3 cm mély

MŰSZAKI ADATOK
• Tápegység bemenet: 120/230 V~, 50/60 Hz; 230 V~ maximum 1 A
• Tápegység kimenete: 24 V~ váltóáram, 1,4 A 
• Körök kimenete: 24 V~, 0,56 A (2 szelep)
• Maximális teljes kimenet: 24 V~, 4 A (14 mágnesszelep, beleértve  

a mesterszelepet is)
• Két mesterszelep kimenete: 24 V~, 0,32 A egyenként 
• Évszakokhoz igazítás: 0–300% között 1%-os lépésekben, programonként
• Az összes program futhat egyidejűleg
• Automatikus zárlatvizsgálat: automatikusan földeríti és átugorja a zárlatos 

köröket, nem kell biztosítékot cserélni
• A körök öntözési időtartama: 1 másodperctől 6 óráig
• 0 másodperctől 6 óra hosszáig tartó szünet programozható  

a körök indítása között
• CE minősítésű
• 365 napos naptár
• Tesztprogram segíti a rendszer gyors ellenőrzését
• Alkalmas központi vezérlésre a Hunter IMMSTM rendszerével
• Beépített valós idejű vízmennyiség-ellenőrzés, a ténylegesen átfolyó vízmeny-

nyiséget naplózza, ha a Hunter HFS vagy más megfelelő átfolyó vízmennyiség-
érzékelőt kapcsolnak hozzá

• Körönként ismeri az átfolyó vízmennyiséget, elemzi a szintet, és szükség esetén 
leállítja az öntözést

• Az Easy RetrieveTM program segítségével visszaállíthatók az öntözési napok, 
időtartamok, nevek és más betöltött adatok, ha az előző beállítást elmentettük. 

• Programozhatók a várakozási idők és az átfedések, beleértve a Smart StackTM 
programot is

• Minden programnak, körnek vagy csoportnak alfanumerikus nevet lehet adni az 
interaktív képernyőn

• 1 áramlásmérő és 4 mikrokapcsolós időjárás-érzékelő kapcsolható egy 
vezérlőre, programozható a kimenet

• SmartPort® -tal ellátva a távvezérléshez

A CIKKSZÁM FELÉPÍTÉSE
TÍPUS JELLEMZŐK VÁLASZTHATÓ ELEMEK
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1200 = 
1200PP =

99D =
99DPP =

600 =

600 =

HWR =

POTS =

GSM-E =

12 körös alapegység, fémházban, 42 körig bővíthető
12 körös alapegység, műanyag lábazatba építve, 42 körig bővíthető
vezérlő 2 eres vezetékkel kapcsolódó dekóderrel, fémházban, 99 körig bővíthető*
vezérlő 2 eres vezetékkel kapcsolódó dekóderrel, műanyag lábazatba építve,  
99 körig bővíthető*

6 körös bővítő modul, az ACC 1200-as vezérlőhöz

6 körös bővítő modul, az ACC 1200-as vezérlőhöz, különleges villámvédelemmel

átfolyó vízmennyiség érzékelő, FCT-xxx T idomos érzékelőtestet kell hozzá használni,
kommunikációs interfész központi vezérlés kiépítéséhez, vezetékes összeköttetés 
esetén
kommunikációs interfész központi vezérlés kiépítéséhez, telefonos összeköttetés 
esetén
kommunikációs interfész központi vezérlés kiépítéséhez, mobiltelefonos összekötte-
tés esetén (a telefont és antennát szállítjuk)

csatlakozó interfész egység a vezetékes összeköttetéshez (bejövő és kimenő veze-
tékekhez)

URH-rádiós egység 450-470 MHz, engedélyeztetni kell

PED =
PP =

fémlábazat
műanyag lábazat

 ACC  1200  ha nem rendel választható elemet, 
hagyja üresen

PÉLDA ACC - 1200 *Megjegyzés: Az ACC-99D részletes leírását l. a 68. lapon.

SEGÉDTÁBLÁZAT A MODULOK SZÁMÁNAK GYORS MEGHATÁROZÁSÁHOZ

A beépítendő körök száma Megrendelendő alapegység Megrendelendő modulok Megnevezés:

12 kör egy ACC-1200 nem kell modul ACC-1200

18 kör egy ACC-1200 egy ACM-600 ACC-1800

24 kör egy ACC-1200 két ACM-600 ACC-2400

30 kör egy ACC-1200 három ACM-600 ACC-3000

36 kör egy ACC-1200 négy ACM-600 ACC-3600

42 kör egy ACC-1200 öt ACM-600 ACC-4200

 


