
ACC dekóderes vezérlő

TÍPUSOK
ACC-99D – 2 vezetékes dekóderes vezérlő, 

99 körig bővíthető, falra szerelhető acél házban
ACC-99DPP – 2 vezetékes dekóderes vezérlő, 

99 körig bővíthető, műanyag lábazatban
ICD-100 – egykörös dekóder, túláram elleni védelemmel és 

földelő vezetékkel
ICD-200 – kétkörös dekóder, túláram elleni védelemmel és 

földelő vezetékkel
ICD-400 – négykörös dekóder, túláram elleni védelemmel 

és földelő vezetékkel
ICD-600 – hatkörös dekóder, túláram elleni védelemmel és 

földelő vezetékkel
ICD-SEN – két érzékelő bemenettel ellátott dekóder, 

túláram elleni védelemmel és földelő vezetékkel
HFS – Hunter átfolyóvízmennyiség-érzékelő, FCT-xxx 

áramlásmérő testet be kell szerelni, vezérlőnként 
1 érzékelőt lehet használni, nem lehet messzebb 330 
m-nél

ACC-PED – fémlábazat az ACC-99D vezérlőhöz

MÉRETEK
• ACC-99D ház: 31,4 cm magas, 39,4 cm széles 

és 16,4 cm mély
• ACC-99D fémlábazat: 91,5 cm magas, 

39,4 cm széles és 12,7 cm mély
• ACC-99D műanyag lábazat: 97,5 cm magas, 54,6 cm 

széles és 40,3 cm mély
• Dekóderek: ICD-100, -200, ICD-SEN: 92 mm magas*, 38 

mm széles és 12,7 mm mély; ICD-400, 600: 
92 mm magas*, 46 mm széles és 38 mm mély
*A kivezetések nélkül

MŰSZAKI ADATOK
• Tápegységbemenet: 120/230 V~, 50/60 Hz; 230 

váltóáramnál maximum 1 A
• Tápegységkimenet: 24 V~, 4 A 
• Dekóderkimenetek feszültsége: 34 V csúcstól csúcsig
• Dekóder behúzóáram: 40 mA aktív kimenettel, 

készenléti állapotban 3,5 mA
• Beköthető behúzómágnesek: 2 normál 24 V-os 

Hunter behúzómágnes dekóderkimenetenként legfeljebb 
14 szolenoid működhet egyidejűleg 
(6 kör × 2 behúzómágnes + 2 mesterszelep)

• A dekóder és a behúzómágnes közötti vezeték: normál 
1 mm átmérőjű érpár, legfeljebb 46 m távolságig 
(az összesodort vezetékpár nagyobb biztonságot nyújt 
a túlárammal szemben)

• 6 kimenő érpár a dekóderek felé

A MŰSZAKI ADATOK FOLYTATÁSA
• A dekóderműködést kétirányú adatforgalommal ellenőrzi
• Az érzékelők működését is kétirányú kapcsolattal ellenőrzi (ICD-SEN)
• Hibajelző LED-ek mutatják a vezeték állapotát, a jel aktivitását, 

a dekódereket és állapotukat
• A körök megnevezése programozható (a vezérlő képernyőjéről)
AZ ACC-99D DEKÓDERES RENDSZER MAGÁBAN FOGLALJA AZ 
ACC VEZÉRLŐ ÖSSZES JELLEMZŐJÉT, NEVEZETESEN: 
• 6 automatikus program 4 egyedi, kézzel beállítható (külső) programmal.
• Kettős, körönként programozható szivattyú/mesterszelep kimenet 
• 1 áramlásmérő és 4 mikrokapcsolós időjárás-érzékelő kapcsolható egy 

vezérlőre, programozható a kimenet, valamint SolarSync és ET System 
meteorológiai állomások kapcsolhatók hozzá

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

• Évszakokhoz igazítás: 0–300% között 1%-os lépésekben, 
programonként

• A körök öntözési időtartama: legfeljebb 6 óra, 6 óra hosszáig tartó 
szünet programozható a körök indítása között

• SmartPort® -tal ellátva a távvezérléshez
• Alkalmas központi vezérlésre a Hunter IMMSTM rendszerével
• Beépített valós idejű vízmennyiség-ellenőrzés, a ténylegesen átfolyó 

vízmennyiséget naplózza (l/perc), 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

A CIKKSZÁM FELÉPÍTÉSE
TÍPUS JELLEMZŐK KÜLÖN RENDELHETŐ
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99D = 
99DP =

100 =
200 =
400 =
600 =
SEN =

HWR =

POTS =

GSM-E =

 egy érpárral működő dekóderes vezérlő, max. 99 körig, fémházban*
 egy érpárral működő dekóderes vezérlő, max. 99 körig, műanyag lábazaton*

egykörös dekóder túláram elleni védelemmel és földelő vezetékkel
kétkörös dekóder túláram elleni védelemmel és földelő vezetékkel
négykörös dekóder túláram elleni védelemmel és földelő vezetékkel
hatkörös dekóder túláram elleni védelemmel és földelő vezetékkel
 két érzékelőbemenettel ellátott dekóder túláram elleni védelemmel 
és földelő vezetékkel
1,6 mm átmérőjű dekóderkábel (legfeljebb 3 km távolságig)
2 mm átmérőjű dekóderkábel (legfeljebb 4,5 km távolságig)

Hunter átfolyás-érzékelő, FCT-xxx T idomos érzékelőtestet kell hozzá használni

kommunikációs interfész központi vezérlés kiépítéséhez az ACC vezérlőhöz, 
vezetékes összeköttetés esetén
kommunikációs interfész központi vezérlés kiépítéséhez az ACC vezérlőhöz, 
telefonos összeköttetés esetén
kommunikációs interfész központi vezérlés kiépítéséhez az ACC vezérlőhöz, 
mobiltelefonos összeköttetés esetén (telefon és antenna mellékelve)
Csatlakozó interfész egység a vezetékes összeköttetéshez 
(bejövő és kimenő vezetékekhez)

URH-rádiós egység (antenna nélkül)

PED =
PP = 

Fémlábazat
Műanyag lábazat

 ACC  99D  ha nem rendel választható elemet, 
hagyja üresen

PÉLDA ACC - 99D

 ha nem rendel választható elemet,  ha nem rendel választható elemet, 
hagyja üresenhagyja üresen

1-körös 
dekóder

2-körös 
dekóder

4-körös 
dekóder

6-körös 
dekóder

érzékelő 
dekóder
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