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ПРОГРАМАТОР ЗА ЖИЛИЩНИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОБЕКТИ
 

 
 

 
 

 
 

Solar Sync функция на управлението: Опция 
при добавяне на соларен датчик за 
„интелигентно управление” на времето за 
поливане.

Дизайн и опции: Модулен модел предлагащ 
4-16 станции, или модел с 6 или 12 
фиксирани станции

Съвместимост за дистанционно управление: 
Опция за добавяне на Hunter ROAM 
дистанционно управление

От 2001 година насам Pro-C е един от най-използваните програматори при напояване на частни или малки 
обществени обекти. Изключително надежден и практичен, благодарение на модулния си дизайн, който му 
позволява от базов модел с 4 станции да бъде разширен до 16 станции при необходимост. 

Към Новия Pro-C лесно може да бъде добавен соларния датчик на Hunter - Solar Sync, без допълнително 
окабеляване. С вградена функция за соларен датчик в управлението, всеки програматор Pro-C може да бъде 
включен към „интилигентно управление” на поливните времена. Соларният датчик Solar Sync е интелигентно 
устройство, което пресмята нивaтa на изпарение и слънчевата радиация на база местните метеорологични 
условия, като предпазва растенията от изсъхване и намалява водните загуби.

PC-401-E   
Програматор PRO-C външен монтаж - 4 станции/+трансф. 24~230V EU стандарт  246,83лв./без ДДС/ 
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МОДЕЛИ

Размери на кутия
Височина: 23 cm 
Широчина: 21.5 cm  
Дълбочина: 10.9 cm

 
 

 

ОПЦИИ  1  +  2  +  3  +  4

1 Модели 2 Трансформатор 3 Външен/вътрешен 4 Опции

PC-4 = 4 станции
базов модел програматор

00 =  120 VAC

01   =  230 VAC

(празно)  = Външен монтаж
(с вграден трансформатор)

i = Вътрешен монтаж
(външен трансформатор)

(празно)  = Без опции

E  = 230 VAC 
Европейски стандарт

A  = 230 VAC  
Австралийски стандарт 

PCC-6 = 6 станции

PCC-12 = 12 станции

Примери: 
PC-401   =  4 станции базов модел за външен монтаж, с вграден 230 VAC трансформатор, с пластмасова кутия
PC-701i-Е   =  4 станции за вътрешен монтаж с един PCM-300 модул, външен 230 VAC трансформатор по европейски стандарт, с пластмасова кутия 
PCC-601i   =  6 станции за вътрешен монтаж,външен 230 VAC трансформатор, с пластмасова кутия 
PCC-1200   =   12 станции за външен монтаж, с вграден 120 VAC трансформатор, с пластмасова кутия

Модули Описание

PCM-900

PCM-300

•   Дизайн и опции: Модулен модел предлагащ 4-16 
станции, или модел с 6 или 12 фиксирани станции
•   Приложение: вътрешен и външен монтаж
•   Незавсими програми: 3
•   Стартови времена за програма: 4
•   Максимално работно време за програма: 6 часа
•   Solar Sync функция на управлението: сега с 
вградена опция за програмиране на соларен датчик
•   Solar Sync функция за отлагане: позволява да 
бъде забавено действието на датчика до 99 дни
•   Вградени програми за управление на осветление: 
дава възможност да се управлява градинско 
осветление
•   Добавени защити против късо съединение
•   Програмируема функция за отлагане: забавя 
поливането за удължен период от време
•   Енергонезависима памет: запазва програмите за 
неограничен период от време без допълнително 
захранване от батерия
•   Пропускане на сензор за дъжд: позволява 
програматора да игнорира датчика при необходимост
•   Гаранционен период: 2 години
 

PC-Серия
могат лесно да бъдат 
добавени станции с PCM-300 
и PCM-900 
модули-разширители

PCC-Серия
6 фиксирани станции

PCC-Серия
12 фиксирани станции

PRO-C PC-МОДУЛИ РАЗШИРИТЕЛИ

Модул разширител за 3 станции: 
за увеличаване броя на 
станциите от 4 до 7, 7 до 10 и 10 
до 13

Модул разширител за 9 станции: 
за увеличаване броя на 
станциите от 7 до 16

(Моделите за външен 
монтаж са с вграден 
трансформатор)

ОФИЦИАЛЕН ДИСТРИБУТОР НА               ЗА БЪЛГАРИЯ


