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PRODUCTEN

MP Rotator
Volledig vernieuwde multi-straal rotor met
de afmetingen van een nevelaar nozzle!
Ze kunnen simpelweg op één van de
Hunter nevelaar (spray) sproeiers worden
geschroefd waardoor deze verandert in een
zeer efficiënte sproeier met lage neerslag.
Een waardevolle beregeningsinstallatie.
Pagina 9

MPR40 Behuizing voor de MP Rotor
De MPR40 is een behuizing speciaal gemaakt
voor de MP Rotator. Deze behuizing
optimaliseert de prestaties van de MP Rotator.
De eenvoudig te herkennen kap onderscheidt
de MPR40 van anderen. Gebruik de 4”, 6” of
12” versie.
Pagina 10

Nevelaar Nozzles met instelbare hoek
Nieuwe uitgebreidere versie voor een meer
efficiënt beregeningspatroon. Er zijn 5
mogelijkheden: 2,4m, 3,0m, 3,7m, 4,6m and
5,2m. Bijzonder flexibel, ze zijn eenvoudig af te
stellen in iedere gewenste hoek.
Pagina 38

Blue Nozzles
Voor het efficiënt gebruiken van
water. Deze verbeterde, uitstekend
presterende nozzles zijn verkrijgbaar
voor zowel de PGP als de I-20 rotor
sproeier. Goed uiterlijk, geweldige
prestaties.
Pagina 14

I-35 Sierra
Ervaar de I-35 Sierra. De I-35 Sierra
is de enige 1” rotor sproeier die
standaard alles heeft wat u wenst.
Pagina 20

Toen we onze nieuwe producten introduceerden waren
we niet te stoppen. Je kunt zeggen dat vernieuwen ons
in het bloed zit. Met het presenteren van deze nieuwe
producten en meer in het vooruitzicht, doen we eenieder
versteld staan. Geniet van de resultaten. Ontdek waarom
dit ons meest boeiende jaar kan zijn.

INHOUDSOPGAVE
MAAK KENNIS MET DE BLAUWE METER
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Een introductie van de nieuwe manier van watervoorziening

MP Rotator / MPR40

9

Maak kennis met een nieuwe manier van beregening

ROTOR SPROEIERS

11

PGJ, PGP®, I-20 Ultra, I-25 ULTRA, I-35, I-40 ULTRA, I-60, I-90, Ondersteunende Producten

nevelaars

31

PS, Pro-Spray , Institutional Spray, Instelbare hoek Nozzles, Pro-Spray Vast Patroon Nozzles,
®

®

Speciale Nozzles, Bubblers en Bubbler Nozzles

ventielen

44

PGV, PGV Jar-Top

Controllers

49

XC, Pro-C, ICC Plastic, ACC, ACC Decoder Controller, ET System,
SRR Remote, ICR Remote, SVC, Wireless Valve System

CentraAl ControlE SYSTEEM

66

IMMS™ 2.0 ( Irrigation Management and monitoring System™ )

SensorEN

71

Mini-Clik , Rain-Clik , Rain/Freeze-Clik , Wireless Rain-Clik , Wireless Rain/Freeze-Clik,
®

®

™

™

Freeze-Clik™, Wind-Clik®, Mini-Weer Station, HFS, Flow-Clik™

TECHNISCHE INFORMATIE
BEKIJK DE TECHNISCHE GIDS VOOR MEER INFORMATIE

B L U E
Er bestaat een nieuwe methode om
u te helpen het beste te halen uit uw
beregening. Ons eenvoudig te lezen
overzicht heeft een aantal verticale
indicators. De grijze indicator links
betreft het basisproduct dat kan worden
uitgebreid met een aantal accessoires.
Aan de rechterzijde van het basisproduct
vindt u, aangeduid in blauw, de door
ons aanbevolen accessoires of opties
die de efficiency* van het basisproduct
optimaliseren. We verwijzen bij elk product
naar de pagina waar u het product kunt
vinden om uw keuze te vergemakkelijken.
Volg de blauwe aanwijzingen om onze
aanbevelingen te begrijpen. U vindt ook
lijsten, grafieken en complete technische
informatie in onze technische gids.
Of u zich nu bezighoudt met ontwerp
of installatie, professionals als u weten
dat het besparen van water, onze meest
waardevolle bron is, geen optie is, het is
een noodzaak. Bij Hunter geloven we dat
een efficiënte beregening tot stand komt
door de verschillende onderdelen op de
juiste manier op elkaar af te stemmen. Wij
bieden meer keuzes dan onze concurrenten
om aan uw wensen te voldoen op het
gebied van beregening. Wanneer u de
door ons aanbevolen producten met elkaar
combineert, creëert u een zeer efficiënt
beregeningssysteem. We hebben wellicht
niet alle antwoorden maar we hebben
wel ruim voldoende goed ontwikkelde
oplossingen. Verder hebben we informatie
zo beschreven dat u eenvoudig keuzes
kunt maken om aan uw specifieke wensen
te voldoen. Het gaat hier, zoals altijd, om
keuzes. Wat belangrijk is, dat wij ons werk
goed hebben voorbereid, om uw werk
eenvoudiger te maken. Graag gedaan.
*Ons advies is gebaseerd op installatie van
producten op de door ons aanbevolen manier.
De technische gids laat aan de hand van
lijsten en grafieken meer specifieke details en
berekeningen zien.
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I S

T H E

De revolutionaire nieuwe manier om het beste uit uw beregening te halen

toelichting:
de technische gids beschrijft onze
aanbevolen gebruikersrichtlijnen,
aangeduid in blauw.
NOZZLE

PRESSURE
PSI

RADIUS
FT

FLOW
GPM

PRECIP IN/HR

30
40
50
60

28’
29’
29’
30’

0.5
0.6
0.7
0.8

0.12
0.14
0.16
0.17

0.14
0.16
0.19
0.20

30
40
50
60

29’
30’
30’
31’

0.7
0.8
0.9
1.0

0.16
0.17
0.19
0.20

0.19
0.20
0.22
0.23

30
40
50
60

30’
31’
31’
32’

0.9
1.0
1.2
1.3

0.19
0.20
0.24
0.24

0.22
0.23
0.28
0.28

N E W

G R E E N

Het is eenvoudig. Lees deze informatie en test uw ‘blauwe’ inzicht.

De eerste grijze indicator geeft het basisproduct aan dat kan worden uitgebreid met een
aantal accessoires. Aan de rechterzijde van het basisproduct vindt u, aangeduid in blauw, de
door ons aanbevolen accessoires of opties die de werking van het basisproduct optimaliseren.

Mini-Clik Rain-Clik

mws Flow-Clik Freeze-Clik Wind-Clik ET System imms
MAX

PRO-C

De meeste producten hebben aanvullende opties en accessoires voor maximale efficiency.

Raadpleeg voor meer informatie, de lijsten in onze technische gids. Volg de aanwijzingen van de
blauwe meter die u vindt door de gehele catalogus voor het beste advies in accessoires om de
werking van ieder product te optimaliseren. Bezoek onze website www.hunterindustries.com voor
ondersteuning ter verbetering van uw beregening.
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HUNTER.
pionier in beregening ,
uitblinker in de branche .

onze

STATE- O F- THE-AR T

NE VE LAAR

TE S T

voorziening

Bij Hunter Industries is innovatie niet alleen onze drijfveer. Het beschrijft ons bedrijf. We zijn gewoonweg gepassioneerd van
beregening. Sinds haar oprichting is Hunter een uitblinker in de branche, vooruitstrevend in het ontdekken en ontwikkelen
van nieuwe technologie. Tot nu toe hebben we patent op 250 producten. Sinds we de legendarische PGP in 1983 bedachten,
hebben we meer dan 100 producten ontwikkeld. Ontworpen voor professionele installateurs. Inclusief de ACC controller,
gekozen tot het meest opmerkelijke nieuwe product van de International Irrigation Association Show van 2005.
Je wordt niet zomaar de meest toonaangevende
producent in beregeningstoepassingen. Toen Edwin
J. Hunter, Hunter Industries in 1981 oprichtte, was hij
met 150 beregeningspatenten al lang een industriële
legende. Dhr. Hunter was niet alleen een pientere
zakenman, maar ook een vindingrijk uitvinder. Hij was,
in het kort, vooruitziend. Vandaag de dag is Hunter
een bedrijf met een wereldwijd distributie netwerk
in 80 landen. Hunter produceert het complete scala
aan beregeningsproducten voor zowel privé - en
commerciële doeleinden als voor golfbanen. Onze
missie blijft ongewijzigd: de eerste keuze voor de
professional in de beregeningsbranche. Dit streven
we iedere dag na met hoge kwaliteitseisen. Onze
controle maatstaf en testvoorzieningen zijn een klasse
apart. Bovendien hebben we het meest complete
team, met een open cultuur waar onze meest
waardevolle bron, onze medewerkers zijn.

FEEDBACK
Uiteindelijk draait het allemaal om u, onze klant.
Zoals altijd is uw feedback meer dan interessant
voor ons. Het is de drijvende kracht achter onze
productontwikkeling. Dus, houdt ons op de hoogte
van uw wensen zodat wij kunnen blijven ontwikkelen.
Het is tenslotte onze passie.

(rechtsboven)
Zelfs de beste producten worden onderzocht. Beregeningsexpert George
Cole is al jaren werkzaam op onze afdeling klantenservice. Hij beantwoordt
de meest complexe technische vragen voor ons en voor hen die met onze
producten werken. Hij is erg nauwkeurig zoals al onze medewerkers. Konden
we maar een manier vinden om hem zijn bureau op te laten ruimen!
(linksboven van boven naar beneden)
In deze branche is opleiden noodzakelijk. Wij houden u op de hoogte door
middel van interactieve workshops en product informatie.
Onze goed opgeleide technische service professionals zijn voorbereid om
de uitdaging aan te gaan om ontwerp- en installatie problemen op locatie en
overal op te lossen.
CEO Richard E. Hunter, zoon van de oprichter Edwin J. Hunter, neemt actief
deel aan de dagelijkse bedrijvigheid.
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Pro
Spray

Pro Spray Institutional
w/CV
Spray

Institutional
Spray w/CV

MPR40

MP Rotator

EIGENSCHAPPEN
Meervoudige stralen: Zorgen
samen voor groener gras en
gezondere planten.
Toepassingen op maat: Werkt met
elke hoek en elke straal.
Wind-bestendige, in verschillende
banen bewegende stralen: Sproeit
water langzamer en gelijkmatiger
dan traditionele nevelaars.
Bespaart 30% water en vermindert
het wegstuiven van water.

Gepatenteerde “double-pop”
ontwerp: Spoelt bij het opstarten
en afzetten om de sproeier vrij te
houden van vervuiling.
Instelbare straal / hoek: Snelle,
eenvoudige instellingen van straal
en hoek. Geen nozzles om te
verwisselen.
Geen verdeelschroef: Veroorzaakt
geen waterstroom vervorming.

Kleuren coderings systeem:
Alle modellen zijn eenvoudig te
herkennen.
Uitneembare filter: Beschermt de
sproeier tegen intern vuil.
Ultiem design flexibiliteit: van 1,2m
strip tot 9,1m radius.

U W I LT E E N R E V O L U T I E I N B E R E G E N I N G .
dIT KAN UW GEHELE PLANNING NAAR EEN HOGER NIVEAU TILLEN.

MP1000

MP2000

De MP Rotator is een krachtige sproeier, een apparaat om water
te besparen en waardevol gereedschap in één. Een multi-straal
rotor die past op alle traditionele sproeikoppen of verloopstukken.
Verandert ze in sproeiers met een lage hoeveelheid neerslag. De
MP Rotator voorziet in neerslag op maat in elke hoek, elke straal
en een gelijkmatige verdeling. Gebruikt een lage hoeveelheid
water en beperkt het wegspoelen en verspillen van water tot een
minimum. We houden u niet voor de gek. U verbruikt tot 30%
minder water.

De kracht van dit product zorgt voor windbestendige sterke,
energieke stralen die stabiel blijven in alle weersomstandigheden.
Verminderd stuiven bij hoge druk en perfecte beregening
van glooiende landschappen. Verder gebruikt het systeem
minder ventielen, minder controle stations, minder leidingen,
minder aansluitpunten en aanzienlijk minder arbeid. Met lagere
installatiekosten, voordelen voor installateurs in verband met
concurrerende aanbestedingen en meer winst. Combineer ook een
willekeurig model in dezelfde zone. Na twee decennia van testen
in zware landbouwkundige omgevingen, is deze nieuwkomer een
doorbraak in de beregeningsbranche. De MP Rotator.

MP3000

STROKEN & HOEKEN

Gepatenteerde “doublepop” houdt de sproeier vrij
van extern vuil.
Ring voor het instellen van
de hoek Draai deze schroef
met de klok mee om de
hoek te vergroten.
Past perfect op alle beschikbare Hunter spray behuizingen.
Kleur gecodeerd systeem
voor juiste identificatie.
Uitneembaar inlaatfilter
houdt de sproeier vrij van
intern vuil.

NIEUW!
De MP Rotator EN DE MPR40:
DE SAMENWERKING DIE PRESTEERT
Het werken met de MP Rotator leidde tot de basis van een goed idee.
Om de werking van deze multi-straal rotor te optimaliseren presenteert
Hunter de MPR40, een sproeier behuizing die continu een uitgaande
druk geeft van 2,6 Bar. Intensief onderzoek wijst uit dat 2,6 Bar zorgt voor
gelijke dekking en optimale prestaties. Samen zijn de MP Rotator en de
MPR40 een goede mix van technologie en prestaties. U zult ontdekken dat
onze nieuwe antraciet MPR40 behuizing kap ook helpt om zich optisch te
onderscheiden van de tegenhangers va de MP Rotator . Ontdek de MPR40,
gekoppeld aan de MP Rotator, is het een samenwerking die presteert.

Accessoires:

MPTool & MPStick
Instelring van de hoek
Instelschroef voor bereik
Inlaatfilter
Linkse hoek indicatie

Makkelijke straal instelling.

Beschikbaar in 10, 15 en 30cm
modellen. Vast model niet getoond.
Makkelijke hoek instelling.

R O T O R

T O E PA S S I N G E N
Bereik 4,5m - 10,5m

SPROEIE RS

PGJ

PGP

• 		

B e r e i k 7 , 5 m - 1 3 , 5 m 		

•

I - 2 0 U LT R A

•

I-35SIERRA

I - 4 0 U LT R A

I-60

I-90

•

•

•

•

•

•
•

B e r e i k m e e r d a n 1 3 , 5 m 				
Tu i n e n

I - 2 5 U LT R A

•

•

C o m m e r c i e e l / I n s t i t u t i o n e e l 			

•

•

•

•

•

•

S p o r t v e l d e n 			

•

•

•

•

•

•

V a n d a l i s m e g e v o e l i g e g e b i e d e n 			

• 		

•

•

Lagedruk systemen

•

• 					

Sproeiers op stijgbuis te monteren

•

•

•

Bodembedekkers en/of struiken

•

•

•

•

								

PGJ

EIGENSCHAPPEN
De PGP “junior” is een middellange
afstand sproeier voor commercieel
en particulier gebruik met dezelfde
eigenschappen als de oorspronkelijke
versie. De kleinere straal is verlaagd
als alternatief voor de nevelaar
toepassingen. Deze versie van één
van de meest verkochte sproeier
past zich aan waar normaal een
nevelaar wordt gebruikt, met alle
voordelen van een rotor sproeier. De
PGJ kan samen met andere, grotere,
rotorsproeiers toegepast worden
om grote en kleine gebieden te
combineren in één zone, iets wat met
nevelaars normaal niet kan. Met de
PGJ is het mogelijk om met minder
sproeikoppen beter te werken voor
een betere prijs. Tel uit je winst.

Straal van 4,5m tot 10,5m.
Instelschroef: Voor fijn instelling van
de sproeier, houdt de nozzle op zijn
plaats en voorkomt verlies.
Rubber beschermkap:
Houdt vuil buiten.
40° - 360° instelbare hoek:
Eenvoudig in te stellen boven op
de sproeier terwijl ze omhoog zijn,
ingetrokken zijn, nat of droog.
Water gesmeerde aandrijving:
Duurzaam, betrouwbare rotatie,
jaar na jaar.
Extra grote filterkorf: Vangt meer vuil
zonder verstopt te raken.
Optionele fabriekgeïnstalleerde
terugslagklep: Voorkomt natte
plekken bij lager gelegen sproeiers.

D eze sproeier H eeft A L le eigenschappen en voordelen van de
o R I G I N e L e P G P. aangepast voor t y pische nevelaar toepassingen .
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w/Check
Valve

PGJ
optioneel

DE INTELLIGENTE SPROEIER.
Mensen vergelijken het gebruik van rotorsproeiers
met het gebruik van nevelaars. Iedereen heeft een
andere benadering, en soms is het een kwestie van
persoonlijke voorkeur. Feit blijft dat je voor hetzelfde
oppervlak, drie keer zoveel nevelaars nodig hebt
als rotorsproeiers. De PGJ is uitermate geschikt
voor kleigrond en leem gebieden, en glooiend
landschap. Er zijn genoeg redenen om voor rotors te
kiezen. Er zijn minder kleppen en stations nodig en
ook nog minder graafwerk, leidingen en arbeid.

Makkelijk in te stellen aan de bovenzijde met
een schroevendraaier of Hunter sleutel.

Een door de tijd bewezen, water gesmeerde
aandrijving en een variabele stator houdt de
rotatiesnelheid constant

M E E R

I N F O

I N

D E

T E C H N . G I D S
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PGP

®

EIGENSCHAPPEN
De PGP® is het originele product
van Hunter waarmee het bedrijf zich
meer dan 25 jaar geleden op de
kaart zette en sindsdien op nummer
1 staat. Door continue te verbeteren
is het sindsdien nog steeds de meest
verkochte sproeier ter wereld. Met
de gepatenteerde mogelijkheden en
de jarenlange Hunter ervaring op het
gebied van tandwiel aangedreven
technologie, is het geen wonder dat de
PGP de keus van de professional blijft.

Integrale rubber kap met membraan
afgedekte gaten: Houdt vuil buiten.
Boven op instelbaar met handige
symbolen: Eenvoudig aan te passen,
nat of droog.
Snelle controle van de hoek/snel
vooruit: Voor snelle identificatie van
stoppunten.
Complete set van 12 standaard of
7 lage hoek nozzles en 8 nieuwe
blauwe uitwisselbare nozzles.
Omkeerbare volledige cirkel en
gedeeltelijke cirkel in een unit: Voor
snelle aanpassing van 40° tot 360°.
Een door de tijd bewezen, water
gesmeerde aandrijving: Meer dan
25 jaar geleden voor het eerst
geïntroduceerd en daarna continu
verbeterd.

DOOR VELEN GEPROBEERD MAAR NOOIT GEËVENAARD.
D e meest verkochte sproeier ter wereld , de standaard
voor de hele industrie .

NIEUW!
BLUE NOZZLES
Bij Hunter is er de laatste jaren veel informatie van installateurs verzameld.
Daarnaast heeft de eigen test divisie veelvuldig tests verricht om te kijken op
welke vlakken er verbeteringen mogelijk zijn. Dit alles heeft ertoe geleid dat
Hunter nu met trots de nieuwe PGP Blue Nozzles kan presenteren. Deze nozzles
geven het sproeipatroon en bereik waar velen om hebben gevraagd. Kijk zelf
maar naar het betere visuele sproeipatroon en de meer nauwkeurige verdeling,
zowel op het korte als het middellange bereik. De nozzles bieden perfecte
neerslagwaarden die het probleem van teveel of te weinig beregenen uit de weg
ruimen. Daarbij zijn de nozzles zeer eenvoudig te herkennen aan de individuele
nummering op de nozzles zelf die tevens de flow rate weergeven. De nieuwe
PGP Blue Nozzles zijn overduidelijk het meest recente bewijs van Hunter’s
voortdurende belofte om toonaangevend te blijven in de beregeningsbranche.
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De Blue Nozzle is speciaal ontworpen voor de PGP en I-20. Ze zien er fantastisch
uit, presteren uitstekend en zijn zeer efficiënt. Kwaliteit in ieder opzicht.

Geavanceerde stijgbuis afdichting:
De meest betrouwbare druk
geactiveerde afdichting.
Grote vuil water zeef: Maakt een
eind aan verstopte nozzles.

Bij de PGP zijn 12 rode
standaard nozzles
inbegrepen.
U kunt ook kiezen voor
de blauwe nozzles.
Onderdeel # 665300.
Er is een separaat
assortiment nozzles
voor lage hoeken
verkrijgbaar.

w/Check
Valve

w/Specialty
Nozzle

PGP
optioneel

optioneel

PGP-ATR
Met Hunter’s PGP-ATR kun je bestaande pop up
tiksproeiers in enkele minuten opwaarderen. Geen
vuil, geen vervuiling, geen graafwerk.

Aandrijving
Deze duurzame water-gesmeerde aandrijving, die
zo’n 25 jaar geleden werd geïntroduceerd, is continu
verbeterd en heeft superieure eigenschappen.

Versie voor struiken
Gebruik zowel de 12” (30.5cm) pop-up PGH en de
stijgbuis-gemonteerde PGS (hier met HCV controle
klep) sprinklers, speciaal ontworpen voor struiken en
hellingen.

Steun voor struiken sproeier
Voor het eenvoudig ondersteunen van PGS, I-10, en
andere sproeiers. Verbetert de stabiliteit. onderdeel
463551

Zowel de 12” pop-up PGH als de stijgbuis
gemonteerde PGS (zie afbeelding links met
HCV controle klep) sproeiers zijn ideaal voor de
beregening van perken en hellingen.

M EER

INFO

Zware veer staat garant voor
betrouwbare intrekking, keer op keer.

IN

DE

TE CHN.

Behandeld vervuild water met
een groot oppervlak filterkorf.

GIDS
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I-20

Ultra

EIGENSCHAPPEN
Als u op zoek bent naar de optimale
oplossing voor de beregening van
uw landschap: Hunter I-20 Ultra. Er
is geen andere sproeier die zoveel
voordelen biedt: goede prestatie,
robuust, grote flexibiliteit en gunstig
geprijsd. Er zijn bijvoorbeeld 8
nozzles en 4 low angle nozzles bij
elke levering inbegrepen. De toch
al betrouwbare I-20 is door de keus
voor een roestvrij stalen stijgbuis
nog robuuster en zeer goed bestand
tegen slijtage. De I-20 Ultra sproeier

Integrale rubber kap: Belangrijk voor
de veiligheid in speelgebieden.
Keuze uit 30 verschillende nozzles:
Hiermee kan de sproeier worden
aangepast voor alle toepassingen
met een bereik van 5m tot 14m.
FloStop® Control: De mogelijkheid
om een individuele sproeier af te
sluiten terwijl de rest van het systeem
operationeel blijft.
Eenvoudig instelbaar (40° - 360°):
Op de kop van de sproeier.

enige echte.

Continu verbeterde watergesmeerde
aandrijving: Al 20 jaar bewezen
betrouwbaarheid.

Wilt u nozzles? Wij hebben ze.

Extra sterke veer:
Betrouwbaar bij elke beweging.

met een ruime nozzle keuze, is de

Het assortiment van 22 verschillende
nozzles, is onlangs uitgebreid met
8 blue nozzles.

hoogwaardige techniek resulteert in een P R O F E S S I O N E L E robuuste
S P R O E I E R , O O K G E S C H I K T V O O R particulier gebruik .

30 nozzles voor alle toepassingen met

NIEUW!

een bereik van 5 tot 14 meter.
Het is niet langer nodig om verschillende nevelaars en sproeiers te
gebruiken in een middelgroot landschap. De I-20 Ultra, biedt één
van de grootste assortimenten van nozzles voor een rotor sproeier
waardoor u nog maar één type sproeier nodig heeft. Naast het
complete assortiment van 8 standaard en 4 low angle nozzles (inclusief
bij elke sproeier) biedt Hunter de optie van 18 speciale nozzles,
inclusief onze nieuwe efficiënte blauwe nozzles. Korte afstand nozzles
hebben dezelfde dekking als een nevelaar met de voordelen van een
professionele rotor. De nozzles, die beschikbaar zijn in drie flow rates, voor
een bereik van 5 tot 7 meter, kunnen een zone nauwkeurig beregenen
zonder water te verspillen, buiten de ingestelde grenzen, en besparen
daarmee water. De vier High Flow nozzles (inclusief 2 low angle nozzles) zijn
perfect voor systemen die in een hoger tempo beregenen.
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Ruim voldoende keus: High Flow nozzles (optioneel –
onderdeel # 444800) en acht standaard en vier low-angle
nozzles (inbegrepen). Een andere optie: Short Radius
nozzles (optioneel – onderdeel # 466100). En niet te
vergeten onze nieuwe Blue nozzles. (part # 782900).

w/Specialty
Nozzle

I-20
optioneel

Zoals met alle Hunter
producten, zijn deze ontwikkeld
en getest om verzekerd te zijn
van een deugdelijke prestatie.

INSTALLATIE EN SERVICE
GAAN HAND IN HAND.
Onze bewezen watergesmeerde
aandrijving is de nummer 1.

De I-20 Ultra is voorzien van de
gepatenteerde FloStop®. Hiermee
kan een individuele sproeier worden
afgesloten terwijl de rest van het systeem
operationeel blijft. U kunt de installatie
inspecteren en onderhoud uitvoeren
zonder drijfnat te worden of zonder de
rest van het systeem uit te zetten. Gebruikt
dezelfde aandrijving met ongelooflijke
kracht. Verkrijgbaar in 10, 15 en 30cm
versie. Roestvrij staal. Het is gepatenteerd,
het is perfect, het werkt.

De standaard terugslagklep
is ontworpen om afwatering
naar lager gelegen sproeiers te
voorkomen.

ONZE NOZZLES ZIJN
CUM LAUDE GESLAAGD
Onze nozzles leveren topprestaties en zijn keer
op keer getest, en nog meer getest. Hunter
ontwerpt, produceert en test haar nozzles
regelmatig, volgens de strenge richtlijnen van
de branche.
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I-25

Ultra

EIGENSCHAPPEN
Deze 1” sproeier bereikt
een grotere afstand met
een straal van 9m tot
20,5m. Voor middelgrote
tot grote terreinen is de
I-25 ULTRA rotor uitermate
geschikt. Hij is compact
uitgevoerd en is geschikt
voor zware omstandigheden.
Standaard met een krachtige
roestvrijstalen stijgbuis.

ProTech™ safety system: Integrale rubber kap houdt vuil
buiten het mechanisme en is veilig in speelgebieden.
12 kleur-gecodeerde nozzles: Eenvoudig te identificeren,
fantastische gelijkmatige waterverdeling.
Standaard roestvrijstalen stijgbuis: Verdraagt zware
omstandigheden.
Volledige cirkel en sector instelbaar in één rotor sproeier.
Sproeikop keert automatisch terug naar de originele
hoek, ongeacht waar deze naar toe wordt gedraaid.
Aandrijfmechanisme is niet te demonteren zodat de
sproeikop kan worden gedraaid zonder kans op schade.
Heavy-duty geribbelde kap en behuizing: Is opgewassen
tegen veelvuldig gebruik en is eenvoudig te onderhouden.
Bewezen duurzame water-gesmeerde aandrijving: continu
verbeterd voor een langer gebruik.
Gepatenteerde VStat® zelfregelende stator: Heeft geen
stator ringen nodig, werkt met meer kracht. Verlengt de
werking van de sproeier met jaren.
Terugslagklep tot 3m hoogteverschil: Behoud water,
vermindert verspilling.

EEN GROTER BEREIK, GROTERE STRAAL MET EEN EFFICIËNTE,
K O S T E N B E S P A R E N D E S P R O E I E R . v O O R P R O F E S S I O N E e L E N recreatief gebruik .

High-speed versie voor
honkbalterreinen en gravel
tennis banen.

De I-25 ULTRA is ideaal
voor parken en andere
uitgestrekte ruimtes.

Verbeterde nozzles voor
efficiënte beregening.

Gepatenteerde VStat®
stator betekent gemak en
duurzaamheid.

Links: geribbelde behuizing
en behuizingskap zorgen
voor grip en eenvoudig
onderhoud.
Rechts: Nieuw 15cm popup model perfect voor
hoger gras.
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I-25
ULTRA

I-25 ULTRA Nozzle SysteEm
OPMERKELIJKE GELIJKMATIGHEID EN
ONGELOOFLIJKE KORTE AFSTANDSDEKKING.
Dit systeem slaat de spijker op de kop. Een systeem met
een samenwerking in efficiëncy, in besparing en eenvoud in
gebruik. Voor recreatieve- en professionele locaties en andere
open terreinen.Het systeem geeft de gelijkmatigheid en korte
afstandsdekking die u nodig heeft.

Kleur-gecodeerde
nozzles ID ring. Zorgt
voor snelle identificatie
van de waterafgifte.

MET DEZE NOZZLES KUNT U ZICH VEREENZELVIGEN.
Herken nozzles door middel van twee eenvoudige kenmerken:
Allereerst zijn de nozzles kleur-gecodeerd. Als tweede kenmerk
is elke nozzle standaard genummerd aan de buitenzijde. Deze
eenvoudig te lezen nummers geven bij benadering de flow aan in
gallons per minuut.

Straal van 12m tot 23m
en een flow rate van
14.4 l/min tot 119 l/min.
Ruime keuze uit 12 I-25
ULTRA nozzles.

TWEE NOZZLES IN ÉÉN UNIT.
VERVANGBAAR IN EEN HANSOMDRAAI.
We hebben twee verschillende nozzles gecombineerd, ieder met
een eigen functie, in een kleur-gecodeerde enkele unit. Vervang
beide nozzles door middel van een eenvoudige handeling. Haal
de ene eruit en zet de andere erin, en allebei de nozzles zijn
vervangen zonder geknutsel. Elke I-25 ULTRA nozzle geeft een
gelijkmatige verdeling over het hele gebied.

Pijl boven: Water
stroomt naar primaire
opening. Pijl onder:
Water stroomt naar
secundaire opening.

KEUZE. VEELZIJDIGHEID. PRESTATIE.
12 verschillende I-25 ULTRA nozzles met een straal van 12m tot 23m
met een waterafgifte van 14,4 l/min tot 119 l/min. Hiermee heeft u
meer keuze om in uw behoeften te voorzien.
VERLICHT DE DRUK.
Hunter’s gepatenteerde Pressure Port™ systeem geeft u uitstekende
dekking en korte afstandsberegening door vermindering van
snelheid en druk en de vergrote druppelgrootte. Met high-flow,
high-pressure nozzles, onttrekt de grote kracht van de primaire
stroom, water van de kleinere secundaire nozzle, die korte- en
middellange afstandsdekking bewerkstelligt. Onze grotere
waterdruppels die verspreid worden door de primaire nozzle, zullen
minder waarschijnlijk wegstuiven door de wind. Lagere snelheid
verminderd wegspoelen van zaad in pas aangeplante gebieden.
Praktisch en effectief.

Water wordt ingevoerd
in de kop om de druk
te verlagen voor betere
waterverdeling.
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I-35

Sierra

EIGENSCHAPPEN
De nieuwe I-35 Sierra is ontworpen
naar aanleiding van de vraag
naar een beregeningssysteem
voor recreatieve- of professionele

NIEUW!

terreinen die een straal van 15m tot
21m nodig hebben. Deze alles in één
rotor sproeier heeft vele voordelen.
Gepatenteerde FloStop™ functie,
drievoudige nozzle zorgt voor 3
niveaus van precisie beregening,
kleurrijke nozzle opties, eenvoudig
instelbaar, geschikt voor korte en
lange afstanden.

Volledige en instelbare hoek
beschikbaar in één rotor sproeier,
zorgt voor minder voorraad.
Keert automatisch terug naar de
ingestelde hoek ongeacht waar de
stijgbuis naar toe is gedraaid.
Rubberkap is in de mal gegoten om
beschadigingen te voorkomen.
Dankzij de interne FloStop™ klep
kunt u de watertoevoer van bovenaf
aan- en uit zetten.
Drievoudige nozzle zorgt voor 3
niveaus van precisie beregening.
Niet te demonteren
aandrijfmechanisme zorgt ervoor
dat de stijgbuis in iedere positie kan
worden gedraaid zonder kans op
beschadigingen.
Standaard 15cm pop-up stijgbuis:
Geen probleem bij hoog gras.
1” inlaat: Perfect om bestaande
sproeiers te vervangen.

D E N I E U W E I - 3 5 S I E R R A brengt p R E S T A T I E s N A A R G R O T E H O O G T E
M E T M A X I M A L E K R A C H T V O O R P R O F E S S I O N E E L E N recreatief G E B R U I K .

VOLLEDIG IN CONTROLE
Een nozzle vervangen? Het is eenvoudig met de Hunter I-35 Sierra rotor sproeier. Met de nieuwe FloStop™ technologie,
kunt u de watertoevoer stoppen terwijl de sproeier werkt. Verwijder de bestaande nozzle en vervang deze. Met een draai
aan de sleutel start u de watertoevoer.
ERVAAR INNOVATIE
We gebruikten jarenlange ervaring aan bewezen technologie en voegden er moderne kenmerken aan toe om een totaal
nieuw product vanaf de grond te ontwikkelen. Een enorme prestatie.
20

I-35

ONTWERP IN VELE KLEUREN
Kies uit een scala aan kleuren die er net zo goed uit zien als dat ze werken. Behaal drie
niveaus van precisie beregening door de drievoudige nozzle. Ze bedekken alle lastige
gebieden van dichtbij tot verafgelegen. Combineer dit met de standaard 15cm pop-up
hoogte en deze rotor sproeier presteert.

ALTIJD DE GEWENSTE HOEK.
Zodra u wegloopt hoeft u zich geen zorgen meer te maken om de hoek waar u kostbare
tijd aan besteedt om deze juist in te stellen. Deze rotor sproeier keert automatisch terug
naar de ingestelde hoek. Geen tijdverspilling meer door het resetten van de sproeikop.
Nu wordt dit voor u gedaan.

Het instellen van de juiste hoek is nu eenvoudiger dan ooit. Gebruik de Hunter sleutel of een kleine standaard schroevendraaier.

bRENG PRESTATIES NAAR NIEUWE HOOGTEN.
ERVAAR DE I-35 Sierra.
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I-40

Ultra

EIGENSCHAPPEN
Een stoere professionele rotor
spoeier die met precisie een bereik
van 21m behaald. Van stadions tot
oefenvelden en andere gebieden,
is deze I-40 ULTRA de winnaar.
Plus de schoonheid en kracht van
roestvrij staal kun je niet ontkennen.

ProTech™ safety systeem: Integrale hoogwaardige rubber kap
is belangrijk voor de veiligheid in speelgebieden.
Primair nozzle systeem bevat zes variabele nozzles:
Consequente dekking met een straal van 13,5m tot 21m.
Tweedelige tegengestelde nozzle die volledig rondgaat:
Superieure dekking voor maximale efficiëncy.
Roestvrij stalen stijgbuis en extra sterke veer: Betrouwbaar
bij elke beweging.

Ziet er goed uit en is duurzaam.

Volledige cirkel en sector instelbaar in één rotor sproeier.
Sproeikop keert automatisch terug naar de originele hoek,
ongeacht waar deze naar toe wordt gedraaid.
Aandrijfmechanisme is niet te demonteren zodat de
sproeikop kan worden gedraaid zonder kans op schade.
Een door de tijd bewezen, water gesmeerde
aandrijvingstechniek: Verbeterd en nog duurzamer.
Gepatenteerde VStat® zichzelf instellende stator: Behoeft
geen stator ringen, werkt met meer kracht en verlengt de
levensduur van de sproeier met jaren.
Terugslagklep tot 4.5m hoogteverschil: Waterbesparend,
vermindert natte plekken.
D e nummer é é n voor alle sportvelden ter wereld .
I D E a A L voor P A R K en en professionele T E R R E I N E N indrukwekkende referenties .

roestvrij stalen stijgbuis in opmars.
Waarom roestvrij staal? Niets is beter. Of u nu onvoorspelbare bodemcondities te lijf gaat onstuimige weersomstandigheden of veel
voetverkeer, deze solide stijgbuis gaat niets uit de weg. Roestvrij stalen stijgbuizen worden standaard geleverd in I-60 en I-40 ULTRA rotor
sproeiers, I-35 Sierra, I-25 ULTRA en I-20 Ultra. Neem een Hunter rotor sproeier, voeg een roestvrij stalen stijgbuis toe, en u heeft een
duurzame spierbundel in uw bezit.

Professionele sportvelden over de wereld kiezen voor de I-40
ULTRA voor effectieve beregening.

MEER
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I-40
ULTRA

I-40 ULTRA-ON: tegengesteld nozzle
onTWERP VOOR BEREGENING OP ELKE ZIJDE
De I-40 ULTRA-ON heeft alle sterke eigenschappen van onze andere I-40 ULTRA modellen en
een tegengesteld nozzle ontwerp voor perfecte water verspreiding. Het is de enige versie van
dit verkleinde sproeier ontwerp uit de industrie die wereldwijd gebruikt wordt op golfterreinen.
Met primaire en secundaire nozzles in wanden van de stijgbuis, hoek in tegengestelde richting
als de sproeier draait. U krijgt perfecte middellange en korte afstands beregening, op alle zijden.

PROTECH™ SAFETY SYSTEEM IS de BESTe verdediging tegen
aanraking.
Het ProTech™ safety systeem zorgt ervoor dat het zichtbare gedeelte van de
hoogwaardige rubber afdekkap zo klein mogelijk is om spelers en kinderen te
vermijden. De rubberen behuizing om de afdekkap zorgt ervoor dat er geen
verwondingen ontstaan door metaal of harde plastic stukjes. De uiteinden
van onze ergonomisch ontworpen I-40 ULTRA, I-35 Sierra en I-25 ULTRA
professionele rotor sproeiers zijn dus flexibel en gemaakt om aanraking te
minimaliseren.
drievoudig NOZZLE SYSTEeM bedekT drie gebieden.
Het drievoudige nozzle systeem van de I-40 ULTRA met onverbiddelijke
windbestendigheid levert de ultieme gelijkmatige dekking in waterafgifte.
U krijgt zes gratis onderling verwisselbare hoofd stroom nozzles met een bereik
van 21m. Daarbij verzekeren twee ingebouwde secundaire nozzles een grondig
middellang bereik en korte afstands dekking. Na jaren van testen wereldwijd,
hebben we bewezen dat geen enkele sproeier vergelijkbaar is met deze rotor
sproeier.

Van boven naar
beneden:
gepatenteerde VStat®
variabele stator
verzekert regelmatige
draai snelheid.
De krachtigste veer,
betrouwbaar bij iedere
beweging.

Door de tegengestelde nozzle optie, is de secondaire nozzle, die voorziet in
uitzonderlijke korte afstands dekking, tegenovergesteld geplaatst van de primaire nozzle.
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I-60

EIGENSCHAPPEN
Stelt u zich een straal voor van
19.8m met maar 2.75 bar tot 4 bar.
Deze grote gazon rotor sproeier is
exclusief gemaakt voor professionele
en recreatieve gebieden met een
lagedruk systeem die de klus met
gemak klaart. Of u nu ontwerpt of
aanlegt, met de I-60 is het mogelijk
grote gazons, zoals parken of
sportcomplexen, op een zuinige
manier te beregenen. Plus, met een
lagere hoeveelheid water heeft u
geen grotere leidingen nodig, zodat
u nog meer bespaart.

Gepatenteerd Precision Distribution
Control™: Creërt gelijkmatige
dekking bij lage druk zonder booster
pomp.
6 kleur-gecodeerde nozzles:
Consequente dekking en snelle
identificatie.
Roestvrij stalen stijgbuis:
Aangenaam om te zien, betrouwbaar
in alle omstandigheden.
Eenvoudig instelbaar 40° tot 360°:
Omhoog, omlaag, nat of droog met
het grootste gemak.
Hoogwaardige water gesmeerde
aandrijvingstrechniek:
Kwaliteit die blijft.
Heeft een ingebouwde
terugslagklep tot 3.0m
hoogteverschil: Waterbesparend,
vermindert natte plekken.

D E D R U K I S L A A G , M A A R D E A F S TA N D I S G R O O T ? G E E N N O O D , O N Z E G R O T E G A Z O N
R O T O R S P R O E I E R K R I J G T H E T WAT E R O P D E J U I S T E P L E K . V O O R G R O T E P R O F E S S I O N E L E
G E B I E D E N M E T E E N K L E I N B U D G E T.
Perfecte korte afstand beregening
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Perfecte lange afstand dekking

I-60

ENKELE NOZZLE HEEFT ALLES.
De nieuwe I-60 rotor sproeier heeft een gepatenteerd
enkele nozzle ontwerp dat kenmerkend is voor Precision
Distribution Control™. U krijgt zowel een maximaal bereik
als een gecontroleerde beregening. Met de pinnen die de
waterstroom met regelmaat vernevelen, creërt het nozzle
ontwerp efficiënte beregeningsprestaties omdat ze het
weglopen van water en verspilling minimaliseren. Ook een
goede korte afstand dekking.
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I-90

EIGENSCHAPPEN
Voor grote open ruimtes, overtreft
niets onze I-90, één van de beste
sproeiers voor lange afstanden
uit de industrie. Ontworpen voor
grote uitgestrekte gebieden heeft
deze sproeier een straal van 21m
tot 29m en een bereik van bijna
30.5m en is hierdoor geschikt voor
parken, sportvelden met kunstgras
en paardenrijbakken. Verkrijgbaar
in twee modellen: een rondgaande
tegengestelde nozzle versie of een
versie met instelbare hoek. Beiden
hebben kleur-gecodeerde nozzles
die eenvoudig te identificeren zijn
en geschikt voor montage achteraf.
De beste oplossing voor lange
afstanden.

Extra dikke hoogwaardige afdekkap:
Helpt speelgebieden veilig te houden.
6 kleur-gecodeerde primaire
nozzles: Volledige dekking en snelle
identificatie.
Eenvoudige toegang tot deksel:
Zeef en de instelbare stator zijn
eenvoudig te bereiken.
Gesloten rotor sproeier:
100% bescherming tegen vuil.
Hoogwaardige aandrijving:
Bewezen, duurzame presaties.
Water aangedreven stijgbuis
afdichting: Voor schoonspoelen en
goede intrekking van de stijgbuis.
Hoogwaardig roestvrij stalen veer:
Betrouwbaar bij iedere beweging.
Terugslagklep voor kleine
hoogteverschillen: Waterbesparend,
vermindert natte plekken.

D E Z E U LT I E M E S P R O E I E R I S I D E A A L V O O R PA R K E N ,
S P O R T V E L D E N E N P U B L I E K E T E R R E I N E N . met gemak .
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I-90

Traditionele nozzles voor korteen middellange afstanden.

6 kleur-gecodeerde primaire
nozzles voor betrouwbare
dekking en snelle identificatie.
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SJ Swing Joint
Onze SJ zwenkknie aansluiting is
eenvoudig aan te passen aan de juiste
hoogte. Wanneer u twee sproeiers aan wilt
passen die te diep zijn ingegraven of te
ondiep, en die vragen om een passende
grotere pop-up sproeier, neem dan onze
SJ zwenkknie aansluiting. De Hunter Swing
Joint wordt samengesteld geleverd voor
een snelle installatie.

Typische zwenkknie aansluiting.

PA S S P R O E I E R S E E N V O U D I G A A N H O O G T E E N P O S I T I E D I E U N O D I G H E E F T.
neem afscheid van d E F E C T E S T I J G B U I Z E N .

EIGENSCHAPPEN
Standaard samenstelling
heeft een beweegbare
koppeling aan beide kanten:
Maximale veelzijdigheid.

Gepatenteerde lekvrije
beweegbare koppeling: Kan
worden gemonteerd in iedere
samenstelling.

Hoogwaardige constructie:
Werkdruk tot 10 bar.

PRO-FLEX aansluit systeem

P R O F E S S I O N e L e aansluiting in A L L e k L I M A T E n buigt moeiteloos
voor maximale F L E X I B I L I T eit .
PRO-FLEX is de schakel tussen uw leiding en uw sproeikop. In samenwerking met Hunter Spiral kniestukken, is het
PRO-FLEX systeem gemaakt om knikken te voorkomen en geeft volledige flexibiliteit. Het houdt de sproeier recht
zodat u eenvoudig in kunt stellen voor nauwkeurige plaatsing en helpt schade te voorkomen door zware apparatuur
aan de onderste leiding. Binnen diameter: 1,24cm. Werkdruk: tot 5,5 bar. Gemaakt van polyethyleen. Compatibel met
alle spiraal fittingen.

MEER
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HCV
Deze waterbesparende kleppen maken
een einde aan het weglopen van
water bij sproeiers op hellingen. De
klep opent door de waterdruk en sluit
vervolgens als het systeem klaar is.
HCV worden direct tussen sproeikop
en stijgbuis geplaatst. Gepatenteerde
instelling van bovenaf kan ter plaatse
worden zonder demontage.

Gepatenteerde instelling van bovenaf kan ter plaatse worden zonder demontage.

S T O P H E T W E G L O P E N V A N O V E R T O L L I G W A T E R , W ater B E S P A R E N D , W A T E R D I C H T .

EIGENSCHAPPEN
Toegang via bovenkant van
de klep: Maakt instelling via
sproeier behuizing mogelijk,
voor of na installatie.

Compenseert hoogteverschillen
tot 9,75m: Maximale flexibiliteit
bij instelling.

Hunter
Flexibele buis

Verschillende inlaat en
uitlaat keuzes: Een groot
aantal fittingen is niet nodig.

Hoogwaardig PVC:
Bestand tegen hoge druk.

Hunter
Spiraal knie

FLEXIBeLE LDPE BUIS GEMAAKT OM
K N ikken T E G E N T E G A A N , W E R K T
U I T S T E K E N D I N A L L E K L I M AT E N .

ONZE SPIRAAL KNIEëN ZIJN
GEBRUIKSVRIENDELIJK EN MAKEN DE
KLUS EENVOUDIG.

Onze LDPE buis werkt in alle klimaten. Het is gemaakt om
knikken tegen te gaan. Binnen diameter: .1,24cm. Werkdruk:
tot 5,5 bar. Te combineren met ASTM D2104, D2239 en
D2737. Compatibel met alle spiraal fittingen fittingen.

Altijd snelle en eenvoudige installatie. Werkdruk tot 5,5 bar.
Compatibel met PRO-FLEX, HFT en andere. We hebben
nu een nieuwe gereedschap in handen, dat installeren
eenvoudiger dan ooit maakt - de Hunter HSBE Tool.
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N EV EL A ARS

PS
Pro-Spray®
T O E P A S S I N G E N 				
Gazons

•

•

Hoge gazons

•

•

Bodembedekkers

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

S t r u i k e n - Va s t e s p ro e i e r s

         •

Institutional
Spray

         •

Struiken - Hoge vaste sproeiers
Particulier

         •

Commercial/Institutional
Zwaar verkeer

•

•

Recycled water

        •

•

•

Te r u g s l a g k l e p - m o n t a g e a c h t e r a f

        •

•

•

Te r u g s l a g k l e p - p r e - i n s t a l l e d
Drukregelaar

•
•

gEWELDIG VOor LOW BUDGET PLANNEN!

PS

EIGENSCHAPPEN
Wanneer u een eenvoudige alles in
één nevelaar wilt, is de PS geschikt.
Deze sproeier heeft een ingebouwde
nozzle. Met de instelbare kop kunt
u een hoek kiezen van 1° tot 360°.
Stel eenvoudig de gewenste hoek in
met de gebruiksvriendelijke Hunter
sleutel en u krijgt het water precies
daar waar u het hebben wilt, en
vermijdt gebouwen en paden. Geen
enkele nevelaar met één nozzle is zo
veelzijdig. De PS is snel en eenvoudig
te installeren en past moeiteloos
binnen uw budget en uw landschap.

Met ingebouwde nozzle: Kies één
van onze verschillende modellen.
Kleur-gecodeerde nozzle ID ring:
Zorgt voor snelle identificatie van het
bereik: 3,0m, 3,7m, 4,6m en 5,m.
Nieuw, verbeterd nozzle ontwerp:
Minder gevoelig voor vuil dan
voorheen.
Hoogwaardige afdichting van
de stijgbuis: Voorkomt ongewenst
waterverlies.
Extra grote filterkorf: Houdt groot
vuil tegen zonder de doorstroming te
onderbreken.
Optionele terugslagklep:
Voor montage achteraf.

ÉÉ N S P R I N K L E R , O N T E L B A R E M O G E L I J K H E D E N . P A S T Z I C H
EENVOUDIG EN SNEL AAN AAN UNIEKE LANDSCHAPPEN.

DE PS spray: OM TELKENS WEER TE GEBRUIKEN.
De PS spray is de ideale sproeier voor zowel particulier gebruik als voor
installateurs. De PS heeft een ingebouwde nozzle die kan worden ingesteld
van 1° tot 360°. Geen aanvullende accesoires meer nodig. Bovendien is de PS
nozzle verbeterd, wat heeft geresulteerd in een betere zandtolerantie en de
mogelijkheid om gebruik te maken van de variabele hoek.

Super gemakkelijk te gebruiken, de instelschroef is er om de straal verfijnd af te stellen.
De Hunter sleutel maakt eenvoudige instelling mogelijk van zowel de hoek als de straal.
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w/Check
Valve

PS
optioneel

Wanneer u de hoek
aanpast van de PS,
past de doorstroming
zich automatisch aan
en voorziet zo in juist
afgestelde neerslag.

De PS heeft een straal
ID-ring en een straal
instelschroef om de
afstand verfijnd af te
stellen.

Extra grote filterkorf
houdt groot vuil tegen,
zonder de flow te
onderbreken.

Optionele terugslagklep
voor montage achteraf.
Voorkomt weglopen
van water tot 2,1m
hoogteverschil per zone.
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Pro

Spray®

EIGENSCHAPPEN
De Pro-Spray is gefabriceerd met de
precisie die nodig is om betrouwbare
prestaties te leveren gedurende vele
jaren. Deze solide sproeier is gemaakt
met een zware ABS constructie inclusief
een extra dikke behuizing en deksel.
Exclusieve ribbels op de behuizing
maken hem makkelijker te installeren,
in te stellen en te onderhouden terwijl
hij ook meer stabiliteit biedt in losse
grond. Maar kracht is niet het enige wat
deze sproeier biedt. Deze sproeier heeft
ook een gebruiksvriendelijke “trekring”
spoelkap die vuil tot een minimum
beperkt en een multifunctionele
afdichting die terugloop voorkomt.
Voeg daarbij de compatibiliteit met alle
standaard binnendraad nozzles in de
industrie en alle Hunter nozzles inclusief
de MP Rotator. Een nevelaar ontwikkeld
vanuit de gedachte van een professional.

Solide behuizing en deksel constructie:
Meervoudige schroefdraad zorgt
voor optimaal gebruik onder zware
omstandigheden.
Druk geactiveerde, multifunctionele
lekvrije stijgbuis afdichting: Eenvoudig
te verwijderen en schoon te maken;
UV bestendig om duurzaamheid te
garanderen.
Werkt met alle binnendraad nozzles:
Bruikbaar met instelbare, vaste en
speciale nozzles van Hunter en alle
gerenommeerde merken.
Werkt met de MP Rotator: U krijgt de
laatste technologie en mogelijkheden.
Optionele, fabriek geïnstalleerde
terugslagklep tot 3.0m hoogteverschil:
Beperkt landschapschade door
overstroming en erosie.
Trapsgewijze stijgbuis voor snelle hoek
instelling: Aan te passen terwijl de
sproeier in bedrijf is.
Heavy duty veer: Voor intrekking onder
alle omstandigheden.

K I E S V O O R D E S P R O E I E R D I E H E T V O O R E L K A A R K R I J G T.
D E K E U Z E V A N D E I nstallateur S . D E Z E S P R O E I E R I S I D E A A L
V O O R PA R T I C U L I E R E E N C O M M E R C I Ë L E P R O J E C T E N .

Innovatieve spoelkap met “trek-ring”:
Maakt het gecontroleerd spoelen met
weinig doorstroming mogelijk.

WAAROM HUNTER SPROEIERS EENVOUDIGER

DE stijgbuis afdichtinG die werkt.

ZIJN IN TE STELLEN.

Dankzij de druk geactiveerde multifunctionele stijgbuis afdichting kan de Pro-

Ons nieuwe 2-voudige ontwerp – met onafhankelijke

Spray waterverlies reduceren. Een 100% afdichting zorgt voor een betrouwbare

ring – zorgt voor een snellere, preciezere sproeikop

werking bij lage druk en maakt het mogelijk om meer sproeiers te installeren

instelling. Het ijzersterke materiaal weerstaat

in één zone. Het unieke ontwerp van de stijgbuis afdichting beschermt de

invloeden van hogedruk-systemen. Zeer hoge vuil

stijgbuis wanneer hij in bedrijf is en houdt vuil buiten wanneer hij is ingetrokken.

tolerantie.

Ook lekkages horen hiermee tot het verleden. De pro-Spray houdt vuil op zijn
plaats en voorkomt vastzittende stijgbuizen.
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SPOELKAP VOOR ZORGELOOS SPOELEN.
De Pro-Spray spoelkap heeft een gemakkelijke trekring
die ervoor zorgt dat de stijgbuis eenvoudig omhoog
getrokken kan worden wat het spoelproces schoner
maakt. Doordat de waterdruk de kap opent wordt het
systeem gecontroleerd gespoeld en schoongemaakt.
De kap sluit zich en, in ingetrokken positie, voorkomt het
veeraangedreven zelfafsluitende mechanisme dat er vuil
in de stijgbuis komt.
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De concurrentie
De sproeier van de concurrent zal na verloop van
tijd lekkages vertonen omdat dit een plastic op
plastic constructie is.

Hunter Pro-Spray®
De seal van de Hunter Pro-Spray heeft een
rubberen afdichting op een plastic behuizing.
Resultaat: nooit meer lekkages bij de deksel.

EEN DEKSEL DIE niet zal breken of lekken onder druk.
De concurrent kan dit niet garanderen. Alleen de Pro-Spray heeft een hoogwaardige
geribbelde behuizing en kap die zijn gemaakt om de zwaarste omstandigheden te
trotseren, van voetgangers tot zware machines. Daarnaast biedt de meervoudige
schroefdraad optimale sterkte in de grip tussen deksel en behuizing en zorgt
er daarmee voor dat de kop tegen hoge inlaatdruk bestand is. Al met al is dit
waarschijnlijk de meest geliefde nevelaar in de industrie dankzij zijn sterkte en
prestaties.
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Institutional

Spray

Buitengewoon sterk met innovatieve
kenmerken.. Precies wat nodig is
voor gebieden met veel activiteit.
Een kwalitatief hoogwaardig,
multifunctionele, drukgeactiveerde
afdichting. Goede drukregulatie
bij alle mogelijke natuurlijke
omstandigheden en drukverschillen
om waterverspilling te reduceren.
Deze drukregelaar regelt ook de
doorstroming als de nozzle wordt
verwijderd. Een terugslagklep van
zeer hoge kwaliteit verhindert het
leeglopen en voorkomt dat er poelen
ontstaan bij hoogteverschillen en
lager gelegen sproeiers. De sterkste
terugtrek veer in zijn klasse. Veel voor
één sproeier? Er is nog één belangrijk
kenmerk: Hunter geeft 5 jaar garantie.

EIGENSCHAPPEN
Ingebouwde druk regelaar:
Maximale nozzle efficiëntie ongeacht
de inlaat druk.
Hoogwaardige behuizing en deksel
constructie: De schroefdraad met
meerdere gangen biedt weerstand
aan de meest zware omstandigheden.
Druk geactiveerde, multifunctionele,
lekvrije afdichting: UV bestendig,
jaren lang.
Compatible met alle binnendraad
nozzles: Is bruikbaar met alle nozzles
van Hunter en alle gerenommeerde
merken.
Optionele, fabrieksgeïnstalleerde
terugslagklep voor hoogteverschillen
tot 3m.: Beperkt landschap schade
door overstroming en erosie.
Trapsgewijze stijgbuis voor snelle
hoekinstelling: In te stellen terwijl de
sproeier in bedrijf is.
Heavy-duty veer: Voor intrekking
onder alle omstandigheden.

K rachtige , waterbesparende sproeiers ontworpen
voor commercieel , institutioneel en openbaar
gebruik .

Innovatieve kap met “trekring”:
Kan met geringe doorstroming
werken waardoor controleerbare
gerichte spoeling mogelijk is.

Ingebouwde drukregeling om op te vertrouwen.
De belangrijkste reden van slechte prestaties in beregeningssystemen is
verkeerde druk. Te laag of te hoog. Hoogte verschillen, verkeerde leiding
diameter en te hoge inlaat druk zijn hier de oorzaak van. De ingebouwde
druk regelaar van de pro-Spray zorgt voor exact een uitgaande druk van

Zonder drukregelaar

Zonder drukregelaar:
mist vervliegt.

Met drukregelaar

Met drukregelaar:
Grote druppels = geen
waterverlies.

2,1 bar. Geen mist of ongewilde variatie maar precieze druk. De druk
regelaar kan extreme druk tot 7 bar verwerken en zal de watertoevoer
tot 70% beperken als de nozzle beschadigd of verwijderd is. Het mooiste
van alles is dat er een druk regelaar in het systeem is ingebouwd in
tegenstelling tot druk compenserende schijfjes, dus de sproeier is direct
klaar voor gebruik.
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HUNTER SPROEIERS ZIJN EENVOUDIG
INSTELBAAR.
Ons nieuwe trapsgewijze ontwerp - met onafhankelijke
ring - zorgt voor een snellere, preciezere sproeikop
instelling. Het hoogwaardige materiaal weerstaat
invloeden van hogedruk-systemen. Zeer goede
vuiltolerantie.

TERUGSLAGKLEP:
GEEN LEKKAGES, GEEN VERSPILLING.
De terugslagklep van de Institutional Spray voorkomt
lekkages en poelvorming bij de lager gelegen sproeiers
tot een hoogteverschil van 3m en beschermt daarmee
het landschap tegen beschadiging en erosie en
reduceert waterverlies. Kies uit het gemak van fabrieksgeïnstalleerde terugslagkleppen of de flexibiliteit van
installatie in het veld.

Met een overdaad aan waterbesparende
eigenschappen kan de Institutional Spray,
waterverbruik helpen te reduceren tot 30%.
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NEVELAAR NOZZLES
NIEUW!

INSTELBARE HOEK NOZZLES

8A

10A

12A

15A

17A

(2,4m)

(3,0m)

(3,7m)

(4,6m)

(5,2m)

Pro
Spray

Pro Spray Institutional Institutional
w/CV
Spray
Spray w/CV

Instelbaar in elke hoek. Fijnafstelling tot het gewenste bereik.
De meest veelzijdige nozzle uit het brede beschikbare Hunter pakket
is de instelbare hoek nozzle. In een handomdraai kunt u de Hunter
instelbare hoek nozzle instellen en de straal binnen het gewenste gebied
houden. Bovendien kan de straal met 25% verminderd worden, zonder de
patrooninstelling aan te passen. Vrijwel in ieder landschap te gebruiken,
inclusief de gebieden die speciale hoeken nodig hebben. Waarom een
voorraad aanleggen van verschillende nozzles die u zelden gebruikt? Met
Hunter instelbare hoek nozzles beschikt u altijd over de juiste nozzle.

Onregelmatig gevormde plantenbedden en kronkelige paadjes leiden
tot landschappen met afwijkende hoeken die behoefte hebben aan een
oplossing die de juiste dekking biedt. Hunter instelbare hoek nozzles
kunnen in elke hoek van 25° tot 360° worden ingesteld, waardoor de
sproeiers exact conform het benodigde patroon kunnen worden opgesteld.
U hoeft zich geen zorgen meer te maken over teveel of te weinig dekking.
Het mooiste van dit systeem is dat alle aanpassingen eenvoudig handmatig
kunnen worden gedaan, U heeft geen gereedschap nodig.

5

Pro-Spray Nozzles

8

10

12

15

17

(4,6m)

(5,2m)

Q
NIEUW!

De standaard nozzle met uitstekende prestaties.
Wanneer u een vaste hoek nozzle nodig heeft
is de Pro-Spray de winnaar. Steeds populairder
wordend bij installateurs, is de naam Pro-Spray®
één van de beste bewaarde geheimen uit de
branche. Deze professionele sproeikop nozzles
werken goed en zien er goed uit. Of het nu kwart-,
half of helemaal rond is, de nozzle zorgt voor
een constante stroom van alle kanten, die ervoor
zorgt dat elke richting hetzelfde prestatieniveau
heeft. Hunter nozzles staan er ook om bekend de
optimale druppelgrootte af te geven: groot genoeg
om verwaaiing te voorkomen, klein genoeg voor
gelijkmatige waterafgifte. Er zijn vijf verschillende
bereiken beschikbaar. Tot slot zijn onze nozzles
kleur-gecodeerd voor eenvoudige identificatie in
een oogwenk.

T
NIEUW !

H
NIEUW!

TT
NIEUW!

TQ
NIEUW!

F
NIEUW!

(1,5m)

Pro
Spray

(2,4m)

(3,7m)

Pro Spray Institutional Institutional
w/CV
Spray
Spray w/CV

MEER
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Pro
Spray

StrAAL NEVELAARS

Pro Spray Institutional Institutional
w/CV
Spray
Spray w/CV

Duo-straal bubbler nozzles

S-8a

S-16a

5-CST-B

(2,5m)

(5,0m)

(1,5m)

We gaan met de stroom mee.
Door het gemak van een specifieke hoek instelling
te combineren met een lagere druk, kunnen deze
instelbare straal nozzles een straal maken bij 2.1 bar van
2.5m of 5m. Een uitstekende nozzle om te gebruiken bij
hellingen en perken met bodembedekkers met vaste
aarde die een lage beregeningsbehoefte hebben.

Verdubbel de voordelen.
Deze midden strook nozzle is een uitbreiding op onze
collectie van speciale nozzles en is ontworpen voor het
beregenen van lange smalle stroken. Het straalbereik van
1.5m kan tot 25% gereduceerd worden zonder gevolgen
voor de waterverdeling. Alleen de Hunter versie van deze
nozzle biedt optimale prestaties vanaf het begin.

Strook Patroon Nozzles
End Strip 5’ x 15’

Side Strip 5’ x 30’

Center Strip 5’ x 30’

Left Corner Strip 5’ x 15’

Side Strip 9’ x 18’

Right Corner Strip 5’ x 15’

(1,5m x 4,6m)

(1,5m x 9,0m)

(1,5m x 9,0m)

(1,5 m x 4,6m)

(2,7m x 5,5m)

(1,5m x 4,6m)

Pro
Spray

Pro Spray Institutional Institutional
w/CV
Spray
Spray w/CV

Volg het patroon.
Om nauwe zones te besproeien heeft Hunter 2 mogelijkheden:
gebruik midden- en eindstroken of hoek- en zijstroken. Welke
methode u ook kiest, het leidt tot het optimale patroon dankzij
deze zeer nauwkeurig ontworpen nozzles.

Korte straal nozzles
2Q

2H

4Q

4H

6Q

6H

(61cm)

(61cm)

(1,2m)

(1,2m)

(1,8m)

(1,8m)

Pro
Spray

Pro Spray Institutional Institutional
w/CV
Spray
Spray w/CV

Oplossing voor smalle ruimtes.
Hunter korte straal nozzles zijn uitermate geschikt
voor bewatering van plantenbakken en borders. Deze
nozzles zijn beschikbaar in een straalbereik van 61cm,
1,2m en 1,8m en zijn de oplossing voor smalle gebieden
waarvoor een andere oplossing nodig was dan het
drastisch reduceren van het straalbereik van lange
afstands nozzles.

Bubblers & Bubbler Nozzles
Laatste technologie met de precisie van druppelslang.
Met de druk gecompenseerde nozzle (PCN) krijgt u alle
voordelen van een traditionele druppelslang beregening en
bovendien een product wat is gemonteerd op een stijgbuis
die onder de grond wordt teruggetrokken als hij niet in
bedrijf is. Het is de meest knoeibestendige, aantrekkelijk
ogende methode voor diepe grond bewatering die vandaag
de dag beschikbaar is.

PCN Bubbler NOZZLES
.25 GPM

.50 GPM

1.0 GPM

2.0 GPM

(0,9 l/min)

(1,9 l/min)

(3,8 l/min)

(7,6 l/min)

Pro
Spray

Pro Spray Institutional Institutional
w/CV
Spray
Spray w/CV

Ontwikkeld onder druk.
Deze druk compenserende nozzles zijn zichtbaar terwijl ze
in bedrijf zijn, en trekken terug in de grond als ze niet in
bedrijf zijn, zodat de sproeikop uit het zicht is. Dit beperkt
het beschadigingsrisico aanzienlijk. De nozzles zijn mooi
en bieden een methode voor diepe grondbewatering. Te
installeren op iedere Hunter pop-up sproeier behuizing.
Geweldig in openbare terreinen.

Multi-straal bubbler nozzles – MSBN
Q - .25 GPM

Q / H - .50 GPM

H / F - 1.0 GPM

F - 2.0 GPM

(0,9 l/min)

(1,9 l/min)

(3,8 l/min)

(7,6 l/min)

Pro
Spray

Pro Spray Institutional Institutional
w/CV
Spray
Spray w/CV

PCB En AFB Bubblers ½”
(1,27cm) draad

Stroom van bewustzijn.
Exclusief van Hunter! Vier stralen op een halve cirkel en
acht stralen op een volledige cirkel verdelen het water
effectiever en kunnen een grotere oppervlakte met
verschillende planten bereiken. Omdat de nozzle op
een stijgbuis geïnstalleerd wordt is er minder kans op
beschadiging als hij niet in gebruik is.

Pro
Spray

Pro Spray Institutional Institutional
w/CV
Spray
Spray w/CV

Pop-up micro-spray Nozzles
5’ radius

(1,5m)

Bepaal je keuzes.
Er zijn vier verschillende PVB modellen waaruit u
kunt kiezen, met verschillende kleur-gecodeerde
doorstromingssnelheden, 0,9 l/min, 1,9 l/min, 3,8 l/min of 7,6
l/min., die ervoor zorgen dat uw planten de exact benodigde
hoeveelheid water krijgen. Of u kiest voor het AFB model
met een drukregulerende doorstroomsnelheid van max. 7,6 l/
min., die met een RVS schroef exact afgesteld kan worden.

Een prachtige verdwijntruc.
Het unieke pop-up ontwerp van de Hunter Micro-Spray
nozzle, gekoppeld aan het feit dat hij direct te bevestigen
is op een pop-up sproeier, maakt deze sproeier een
alternatief voor de druppelslang. Als hij niet in gebruik
is worden zowel de nozzle als de sproeier behuizing
ingetrokken en steekt er niks boven het oppervlak uit.

H U N T E R

N O Z Z L E S

WAT DE UITDAGING OOK IS, VINDT DE NOZZLE DIE U NODIG HEEFT.
Wij hebben wat u nodig heeft. Bekijk ons complete assortiment nozzles
die al uw beregenings uitdagingen aan gaan. Van Strook Patroon en Straal
Nevelaars tot Pop-Up Micro-Spray en Korte Straal nozzles, voldoende keus
voor alle vrijheid in kiezen.

V EN T IELE N

PGV

EIGENSCHAPPEN
De meest populaire keuze
van de professional. Met alle
eigenschappen van onze professionele
magneetventielen, is dit een harde
werker met een grote keuze in
uitwisselbare onderdelen. Ontworpen
om de duizelingwekkende verzameling

Solide constructie, 10.5 bar druk:
High extra sterk materiaal voor
duurzaamheid.

het hoofd te bieden. Voor kleinere

Interne & externe manuele leegloop:
Twee opties voor manuele werking.

toepassingen, neemt u de PGV in

Instelbare flow-regelaar.

van behoeften voor uw landschap

vier 1” behuizing uitvoeringen. Kies
uit hoek, doorgang, buitendraad
x buitendraad, of buitendraads x
hoek modellen. Elk is leverbaar
met of zonder flow control. Grotere
landschappen vragen om een PGV in
zowel 1 ½” en 2” doorgang en hoek
modellen met flow control.

PROFESSIONELE MAGNEETVENTIELEN
VOOR ALLE COMMERCIËLE
EN

Top kwaliteit Hunter magneetventiel:
Consequente werking, lange
levensduur. Dezelfde 24 VAC spoel als
op al onze ventielen.

P articulier E P R O J E C T E N .

EINDELOOS WAARDEVOL.

Duurzame membraan behuizing:
Voorkomt defecten in alle
omstandigheden.
Doorgang en hoek aansluitingen:
Eenvoudig te gebruiken in iedere
toepassing.
Gezekerde schroefdeksel en
spoelafdichting: Geen losse
onderdelen gedurende het
onderhoud.
™
Optionele Accu-Set drukregelaar:
Kies de juiste druk voor exacte
systeem controle.

Verkrijgbaar in 1 ½” en 2” modellen.

Alle PGV ventielen hebben een
interne handmatige leegloop,
zodat de hydrantput droog blijft.
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Accu-set

PGV
optional

ontdek de ACCU-SET™
de eenvoudige drukregelaar.
De

Hunter

Accu-set

is

direct,

zonder

gereedschap, te monteren op Hunter PGV
1½” en 2” magneetventielen waardoor u
direct de uitgaande druk kunt instellen van 1,4
bar tot 7 bar. Ideaal voor lage druksystemen
zoals druppelbevloeiing of voor een vaste
uitgaande druk voor nevelaars. De druk is zeer
eenvoudig in te stellen met een draaiknop
boven op de regelaar en is direct in BAR af
te lezen.

Alle modellen zijn uitgevoerd met
ingesloten schroeven, membraan en veer.

Alle PGV ventielen hebben een
externe manuele leegloop.
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PGV

Jar-Top

EIGENSCHAPPEN
Het is nu mogelijk om onderhoud
te plegen aan een Hunter klep
zonder gereedschap om de klep te
openen. onderhoud was nog nooit
zo eenvoudig! En deze eenvoud
leidt niet tot kwaliteitsverlies want
deze kleppen hebben meer dan
voldoende kwaliteiten om aan al
uw eisen te voldoen. Kies uit een
groot aantal modellen voor de
meest uiteenlopende methodes,
die variëren van gebied tot gebied.
Alle modellen zijn gemaakt van
hoogwaardige corrosievrije, UV
bestendige PVC en voorzien van
een duurzaam membraan en
magneetspoel.

Jar-Top schroefdeksel: Intuïtief
ontwerp maakt het makkelijk toegang
te krijgen tot het binnenwerk; geen
gereedschap nodig.
Top kwaliteit Hunter spoel:
Zorgt voor optimale prestaties en
duurzaamheid.
Hoogwaardige constructie: Gemaakt
van duurzame materialen en roestvrij
staal om slijtage te voorkomen.
Interne en externe leegloop: Twee
keuzes voor handmatige bediening.
Flow controle optie: Pas de
doorstroming aan voor optimale
nozzle prestaties.
Sterke membraanbehuizing:
Voorkomt scheuren onder zware
omstandigheden.
Dezelfde onderdelen als bij andere
Hunter ventielen: Het membraan is
uitwisselbaar met PGV, SRV en ASV
series. De magneetspoel past op alle
Hunter ventielen.

I N E E N H A N D O M D R A A I kunt u de pgv jar - top openen .
en is daardoor het snelst te onderhouden ventiel in de markt .

PRODUCT onderhoud WAS NOG NOOIT ZO snel.

Draai de bovenkant van de klep los. De PGV Jar-Top is het snelst te onderhouden ventiel in de markt.
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PGV
Jar-Top

KEUZE IN OVERVLOED
Welke installatie methode uw voorkeur heeft, u kunt kiezen
uit een compleet aanbod die is ontworpen om vrijwel iedere
wens te voldoen.
SCHROEFDRAAD
1” schroefdraad inlaat en uitlaat.
BUITENDRAAD X TULE
Speciaal ontworpen voor gebruik met polyethyleen
leidingen. Hebben minder fittingen nodig en maakt snellere
installatie mogelijk.
BUITENDRAAD X BUITENDRAAD
gemaakt om te gebruiken met manifold T-stukken voor extra
snelle installatie.

Extra sterke Hunter
spoel zorgt voor
optimale prestaties en
duurzaamheid.

Verschillende methodes variëren van gebied tot
gebied. Uit alle mogelijkheden kiest u de PGV JarTop die bij u past.

Eenvoudige toegang tot het binnenwerk. Geen
gereedschap nodig.
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C ON T R O LLE RS

		
XC PRO-C ICC
			
T
O E PA S S I N G E N
					
Particulier

•

Licht Commercieel

ACC

Metalen
Kast

ACC

SVC

W V S 			

Plastic			
Voetstuk			

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Licht Commercieel/Institutioneel
TYPE CONTROLLER
Binnenshuis

•

•

•

•

•

Buiten

•

•

•

•

•

•

•

•

per zone

Zuil
EIGENSCHAPPEN
A a n t a l p r o g r a m m a ’ s 		

3

3

4

6

6

Hoofdventiel/Pomp Start circuit

•

•

•

2

2

Wa t e r b u d g e t / s e i z o e n s a a n p a s s n g

•

•

•

•

•

Programmeerbare regenvertaging

•

•

•

•

•

Regen sensor Bypass

•

•

•

•

•

Echte oneven/even beregening

•

•

•

•

•

Interval beregening

•

•

•

•

•

•

•

•

Cycle en Soak
Programmeerbare vertraging tussen station

•

•

•

•

Te s t p r o g r a m m a

•

•

•

•

•

Constant geheugen

•

•

•

Real Time flow meting

•

•

•

•

W e r k i n g o p b a t t e r i j e n 							
ACCESOIRES
Afstandsbediening

•

•

•

•

Op te waarderen naar centrale controle

•

•

•

•

•

per zone		

• 			

•
•

• 			

•

• 			

XC

EIGENSCHAPPEN
De Hunter XC biedt slimme
watermanagement technologie in
een compacte, gebruikersvriendelijke
controller. Simpel gezegd biedt
de XC veel meer dan een
kleine controller. Zoals
bijvoorbeeld extra kracht.
De XC is beschikbaar in 2, 4,
6 en 8 stations modellen die
elk voldoende kracht hebben
om 1 of 2 kleppen per
station te kunnen bedienen
en een pomp start relais of
master klep. Deze controller
wordt geleverd met een
vervangbare lithium batterij. Een
geweldige controller in een indoor en
outdoor model.

Eenvoudig te programmeren:
Verbeterde draaiknop en drukknoppen
maken het programmeren van de XC
eenvoudig.
Seizoensaanpassing (0% tot 150%):
De waterhoeveelheid is eenvoudig in het
scherm aan te passen aan wisselende
weersomstandigheden.
3 onafhankelijke programma’s met ieder
4 starttijden: Voldoet aan een groot
bereik in beregeningswensen.
Constant geheugen: Behoud van tijd,
datum en programmagegevens bij
stroomuitval.
Onafhankelijke instelling: Onafhankelijk
per dag, even/oneven of met interval in
te stellen voor maximale flexibiliteit.
Weersensor per station te
programmeren. Kan verbonden worden
met regen, temperatuur of wind
sensoren.
Easy Retrieve™ geheugen: Mogelijkheid
om voorkeursprogramma, opgeslagen in
geheugen, terug op te roepen.

PA R T I C U L I E R E C O N T R O L L E R L E V E R T A L L E P R E S TAT I E S
VOOR EEN MOOIE PRIJS. INTUÏTIEF EN EENVOUDIG TE
PROGRAMMEREN.

Inclusief vervangbare lithium batterij:
Om de tijd door te laten lopen en de
controller op afstand te programmeren.

INGEBOUWDE BETROUWBAARHEID.
De XC controller biedt gemoedsrust aan installateurs en particulieren,
dankzij het ingebouwde geheugen, wat het huidige programma en de
correcte datum en tijd behoudt, in geval van stroomuitval. Het “Easy
Retrieve” geheugen onthoudt het voorkeursprogramma altijd in back-up
en kan eenvoudig weer worden geïnstalleerd na tijdelijke programma
aanpassingen. Bovendien heeft de XC standaard een lithium backup batterij die eenvoudig kan worden vervangen indien nodig. Deze
eigenschappen zorgen ervoor dat het juiste programma altijd beschikbaar
is en uw landschap in topconditie blijft.
Verkrijgbaar in modellen voor binnen en buiten.
Betrouwbare werking voor particuliere systemen.

50

Incl. vervangbare
lithium batterij
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PRO-C

EIGENSCHAPPEN
U hoeft geen uitgebreid assortiment
controllers meer mee te brengen om te
zien welke het meest geschikt is voor
uw project. Dankzij de mogelijkheid
om het systeem aan te passen aan uw
specifieke behoefte (van 3 tot 15 stations)
is de Pro-C altijd de juiste keuze. Een
modulair systeem waarvan u maar 3
modellen (binnenmodel,
buitenmodel en station
modules) op voorraad
hoeft te hebben. De
Pro-C levert maximale
flexibiliteit voor
landschappen die een
minimaal aantal stations
vereist. Prima oplossing.

Veelzijdig modulair ontwerp: Eenvoudig
voorraadbeheer. Het systeem kan
eenvoudig aan het gewenste aantal
stations worden aangepast.
Groot LCD scherm voor eenvoudige
programmering: Makkelijk leesbaar voor
instellingen en programmering.
3 programma’s (A, B, C) met
verschillende starttijden: Voldoet aan
een groot bereik in beregeningswensen.
Onafhankelijk per dag, even/oneven of
met interval in te stellen voor maximale
flexibiliteit.
Waterbudget en seizoensaanpassingen:
Aan te passen aan wisselende
weersomstandigheden.
Constant geheugen: Onbeperkt
bewaren van programmagegevens;
behoud van programma bij stroomuitval.
Superieure piekstroom beveiliging
en beveiliging tegen kortsluiting:
Het microcircuit is beveiligd tegen
piekstroom. Geen zorgen om zekeringen.

D O O R D E V E L E E I G E N S C H A P P E N I S D E Z E serie
M O D U L A I R E P R O F E S S I O N E L E E N PA R T I C U L I E R E
CONTROLLERS UITGEROEPEN TOT DE “BESTE KOOP”.

Afstandsbediening in de aanslag:
Voorzien van aansluiting voor SRR en ICR
afstandsbediening.

“BestE KOOP” VOLGENS Consumers Digest, APRIL 2006.

vERWIJDERBAAR BEDIENINGSPANEEL. ALLE
PROGRAMMEER MOGELIJKHEDEN IN UW HANDEN.
Het bedieningspaneel van de Pro-C controller kan eenvoudig
worden verwijderd en u kunt de unit programmeren waar
u maar wilt. Neem het bedieningspaneel mee en stel het
programma in terwijl u door de tuin loopt en stopt bij elk
gewenst station. U kunt de controller ook programmeren
op uw bedrijf alvorens u hem mee neemt naar de klant voor
installatie. Of geef het bedieningspaneel aan uw klant terwijl
u de controller installeert en laat de klant de programmeer
mogelijkheden ontdekken.
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Modulair ontwerp
maakt het mogelijk om
elk project te voorzien
van de Pro-C.
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Voeg modules toe of vervang ze in een
handomdraai.
Installeer of verwijder één of meerdere modules door de PowerLock in de geopende stand te schuiven om de stroom eraf te
halen voor de veiligheid. De Pro-C herkent automatisch het juiste
aantal stations nadat de modules zijn geïnstalleerd in de controller
en de Power-Lock schuift weer in de gesloten stand. Kan het nog
eenvoudiger?
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ICC

EIGENSCHAPPEN
Hunter heeft het concept van modulaire
controllers ingevoerd. Dit biedt
installateurs de mogelijkheid het
systeem naar behoefte in te richten. De
acceptatie hiervan is indrukwekkend.
Maar waarom ook niet? Het is namelijk
de ideale keuze als u naar de optimale
oplossing zoekt
voor zakelijk
gebruik zoals
scholen, parken
en sportvelden,
hotels, resorts en
appartementen. Het
idee is eenvoudig:
Een computer die
wordt samengesteld
uit een combinatie
van modules tot
een capaciteit van
48 stations die de
behoefte voor bewatering van
gras, heesters, bloembedden en
druppelbevloeiing kan vervullen.
Hunter ICC, voor de ultieme flexibiliteit.

Veelzijdig modulair ontwerp: Eenvoudig
uit te breiden, beperkt voorraadbeheer
en makkelijk te bedienen.
4 volledig onafhankelijke programma’s:
Elk met onafhankelijke dag
programma’s en 8 starttijden.
Dit biedt optimale flexibiliteit voor
complexe landschappen en er kunnen
2 programma’s tegelijk draaien.
Onafhankelijke dag programma
opties voor elk programma: Maximale
programmeer mogelijkheden. Selecteer
dagen van de week, even/oneven dagen,
intervallen instelbaar tot 31 dagen.
Constant geheugen: Behoud van
programma gegevens bij stroomuitval ,
geen batterij nodig.
Instelbaar pomp circuit per programma:
Gebruik de pomp alleen indien nodig.
Beregeningstijd kan worden gesplitst
per station: De beregeningstijd kan
automatisch worden gesplitst voor
betere wateropname in de grond.
Afstandsbediening in de aanslag:
Voorzien van aansluiting voor SRR en
ICR afstandsbediening.

D E K R A C H T VA N D E A A N PA S S I N G , Z O N D E R
MOEITE. DE PROFESSIONELE CONTROLLER
D I E U D E C O N T R O L E G E E F T.
K E U Z E I N O V E R V L O E D . E E N V O U D R E G E E R T.

M E ER
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MODULES: PAS UW SYSTEEM AAN NAAR UW BEHOEFTE.
het is een voor de hand liggend idee en het bespaart u veel geld. Door modules te gebruiken die
bestaan uit vier of acht stations bouwt u een controller die voldoet aan uw behoefte. Installateurs
hoeven geen verschillende controllers op voorraad te hebben. U hoeft nu alleen maar modules op
voorraad te hebben. Dat betekent dat u moeiteloos een systeem kunt aanpassen aan de speciale
behoefte van een klant.

Om een testprogramma te draaien op de ICC houdt u simpelweg de PRG knop ingedrukt.
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ACC

EIGENSCHAPPEN
Real-time flow sensor in stand-alone
modus: Kent de flow per station en
reageert automatisch op incorrecte
doorstroming.
Constant geheugen: Behoud van
programma gegevens bij stroomuitval,
geen batterij nodig.
Stations uit te breiden met plug-in
modules: Extra stations eenvoudig toe
te voegen, dit beperkt de benodigde
voorraad.

EEN VEELZIJDIGE, PROFESSIONELE CONTROLLER. DE MEEST
KRACHTIGE BEREGENINGSCOMPUTER VAN hUNTER.
Door de veelzijdigheid en het
modulair systeem is de ACC de meest
geavanceerde beregeningscomputer van
Hunter. Het modulair systeem levert niet
alleen exact het aantal modules dat u
nodig heeft maar maakt het ook mogelijk
het systeem met 2-weg communicatie
te centraliseren. Uw systeem is
eenvoudig in het veld aan te passen:
Voeg stationmodules toe en centrale
communicatie mogelijkheden. Buiten de
vele pluspunten onderscheidt de ACC
zich echt door real-time flow detectie.
Hierdoor kan de controller dynamisch
reageren op doorstroom verschillen per
station en het waterverbruik aanpassen.
De ACC heeft in totaal 6 verschillende
programma’s met elk 10 starttijden voor
optimale flexibiliteit. Het grote LCD
scherm maakt het programmeren en de
installatie eenvoudiger.

MEER

6 volledig onafhankelijke programma’s:
Standaard programma’s met gescheiden
dagindeling en 10 starttijden; waardevolle
opties voor verschillende landschappen.
Onafhankelijke dagschema’s voor elk
programma: Maximale combinaties
mogelijk (weekdagen, even/oneven, en
intervallen instelbaar tot 31 dagen).
Beregeningstijd kan worden gesplitst
per station: De beregeningstijd kan
automatisch worden gesplitst voor betere
wateropname in de grond.
Afstandsbediening in de aanslag:
Aansluiting aanwezig voor de Hunter ICR
afstandsbediening.
Watering Window Manager™: Optie om
op bepaalde uren niet te beregenen, dit
zal elke instelling overrulen.
Meervoudige sensor verbinding: Voor
weer- en flowsensoren die ervoor zorgen
dat het systeem automatisch uitschakelt
onder abnormale omstandigheden.

INFO

IN

DE

TE CHN.

ACC modellen op voetstuk.
Dankzij de hoogwaardige constructie kan het ACC plastic voetstuk het hoofd
bieden aan de meest barre omstandigheden die natuur en mens voortbrengen.
Het plastic voetstuk roest niet, is weerbestendig en UV-getest tegen verkleuring.
Bovendien zult u versteld staan van de ruimte binnen in. Er is voldoende ruimte
om al uw bedrading te plaatsen en het is zelfs mogelijk om de ontvanger voor de
afstandsbediening permanent te installeren.
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HFS: METEN IS WETEN
EIGENSCHAPPEN
De geadvanceerde technologie van Hunter Flow
Sensor (HFS) laat u direct, of in een rapportage de
flow resultaten zien: Laat het exacte waterverbuik
zien; maakt een einde aan overstromingen.
Onmiddelijke reactie op abnormale stroming:
Besparende oplossing voor meten en response.
Leverbaar in 1”, 1½”, 2”en 3” lijmverbinding met
verloopfittingen naar metrische maten.
Betrouwbare bescherming tegen enorme schade
aan terreinen door onverwachte lekkages.
Compatibel met alle controllers uit de ACC
controllers familie: Eenvoudige twee-draads
aansluiting’.

Maak een einde aan overstromingen!

REAL-TIME FLOW SENSOR REAGEERT WANNEER NODIG.
De real-time flowsensor zal lage doorstroom of hoge druk omstandigheden direct opsporen
voordat schade aan het landschap en/of systeem kan ontstaan. De gebruiker stelt de grenzen voor
maximale en minimale doorstroming in. Als deze grenzen worden overschreden zal de ACC de
probleemgebieden identificeren en uitschakelen en de beregening voortzetten met de overgebleven
stations. Om real-time flow op de ACC te installeren sluit u de HFS flow sensor aan op de in de
bijbehorende FCT sensor voor uw leidingssysteem.
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ACC

Decoder Controller

EIGENSCHAPPEN
Real time flow sensor:
Alarmeert wanneer nodig.
Uit te breiden tot 99 stations.
Eenvoudig te programmeren decoders.
Geen extra “aarde” decoders nodig:
Bespaart geld. Elke decoder kan naar
behoefte worden geaard.
Werkt met pompen en masterventielen:
Laat pompen en masterventielen werken
via traditionele of decoder uitgangen.

DIT TWEEDRAADS DECODERSYSTEEM HEEFT ALLES ONDER
CONTROLE. GEAVANCEERDE TECHNOLOGIE VOOR GROTE

Eenvoudig op te waarderen naar Hunter
IMMS centrale controle: Kies hardware,
telefoon of radio controle.

PROJECTEN.
Stel je een controller voor die van een
geavanceerd meerdraads systeem een
eenvoudig vergelijkbaar systeem maakt
die met slechts twee draden 99 stations
bestuurt. Zoals altijd, overmeestert Hunter
iets dat gecompliceerd is, en maakt er
een eenvoudigere versie van. Wat is het
resultaat? Met de voortdurend stijgende
prijzen van kabels betekent de installatie
van slechts twee draden veel minder
kabels in de grond. Maar dat is slechts
het begin. Bij het verstrijken van de tijd
wordt dit systeem van kabels, kwetsbaar
voor problemen. De magie van de
ACC Decoder maakt het onderhouden
van de electrische kant van een
beregeningssysteem eenvoudig, omdat je
niet langer door een massa kabels moet

Maximaal 6 twee-draads leidingen
met ieder een bereik tot 4,5 km:
Kostenbesparende bedrading voor de
grootste systemen.

om een probleem vast te stellen. Maar
er is meer. Ons decoder station maakt
het eenvoudig om nieuwe stations toe te
voegen. Plug de decoder in waar je het wilt
hebben. Is uw Hunter Flow Sensor of MiniClik ver van de controller geplaatst? Geen
probleem, bevestig de Sensor Decoder.
Ontdek de snelst groeiende technologie
in gecontroleerde beregening. Een
intelligente oplossing.

Diagnose LEDs en electrische spanning
display: Laat in één oogopslag zowel de
activiteiten van de stations als de status
van de lijn zien.
Meervoudige sensor schakelaars: Brengt
apparatuur voor weer en flow onder;
schakelt automatisch uit bij abnormale
omstandigheden.

BLIKSEM BEVEILIGING. U heeft geen speciale spannings modules
of andere apparatuur nodig. Elke ICD decoder is uitgerust met een
ingebouwde aardleiding. Afhankelijk van de bliksem frequentie in uw
omgeving, kunt u zoveel decoders aarde aansluiten als u wilt met
traditionele aardleiding hardware.

Maximum 6 tweedraads leidingen per controller
(totaal 99 zones/ventielen)

tweedraads leiding

tweedraads leiding

ICD Decoder

ICD
Decoder
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Voeg continu decoders toe tot 99 stations.
Elke decoder heeft een ingebouwde piekbeveiliging en een
aardleiding. Niet alle decoders hebben aarding nodig.
bezoek www.hunterindustries.com voor meer details.
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Hunter’s opmerkelijke ACC-99D decoder output module maakt programmering
en het opsporen van fouten eenvoudig. De mogelijkheid om met grote
aantallen spoelen te werken (en toe te voegen) via een enkele set kabels is nog
nooit zo eenvoudig geweest. U kunt de ACC-99D, zoals alle andere Hunter
controllers, programmeren met een eenvoudige keuze toets. Wordt geleverd
in een pakket waarmee uw medewerkers zonder zorgen kunnen werken.
Dit Hunter decoder-systeem werkt met 12 ventielen plus een pomp en hoofdventiel. U kunt
kiezen uit een collectie van decoders met meerdere stations die passen op ieder systeem.
ACC-99D biedt de ware tweedraads decoder controle: iedere decoder communiceert zijn
aan/uit opdracht en status aan de controller, telkens wanneer de decoder is geactiveerd.
Belangrijk is dat de ACC-99D kan werken met vele spoelen, zelfs kilometers verder weg.

Decoders, BEKABELING EN kABELLEIDINGEN
Elke ACC-99D staat werking tot 99 stations toe over een of meerdere tweedraads leidingen op het werkterrein.
De volledige serie decoders zijn leverbaar in 1, 2, 4 en 6 stations, ieder met een ingebouwde stroomstoot
onderdrukking. U kunt zelfs inline sensor decoders toevoegen om afstands-sensors via de tweedraads leidingen
af te kunnen lezen.
Hunter’s kleur-gecodeerde, gedraaide IDWIRE is een kostenbesparende, eenvoudig te installeren, direct in te
graven oplossing in bekabeling. IDWIRE weerstaat stroomstoten, vermindert geluid en voorziet in hoogwaardige
sterkte bij permanente ondergrondse installaties. complexe installaties zijn geschiedenis. De kabel kan worden
gesplitst om een decoder toe te voegen.

1-Station
Decoder

2-Station
Decoder

4-Station
Decoder

6-Station
Decoder

Sensor
Decoder
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ET

Systeem

EIGENSCHAPPEN
Berekent Evotranspiration (ET) voor
uw locale micro klimaat. Berekent
automatisch een wetenschappelijk
programma en installeert dit op uw
computer.
Station specifieke gegevens zorgen
voor toepasselijke irrigatie:
ET informatie combineert de gegevens
van plant, aarde, zonlicht en sproeiers
voor elke zone.
Bespaart water en geld: Minimaliseert
waterverspilling en geeft uw planten de
juiste hoeveelheid water.

hET HUNTER ET SYSTEEM MEET TER PLEKKE DE
W E E R S O M S TA N D I G H E D E N E N PA S T T E R P L E K K E H E T
BEREGENINGSPROGRAMMA AAN.
Optimaliseer uw irrigatie dankzij uw
eigen “State of the Art” weerstation dat
aan de hand van het locale microklimaat
automatisch een beregeningsprogramma
samenstelt. Het Hunter ET Systeem is
een eenvoudig toe te voegen accessoire
(voor elke Hunter controller die werkt
met het SmartPort® systeem), die de
belangrijkste klimaatomstandigheden
meet en deze gebruikt om uw locale
Evotranspiration (ET) factor te berekenen.
ET is de afkorting voor “Evotranspiration”
wat staat voor: “het verlies van water in
de grond door zowel verdamping als door
de transpiratie van de planten.

Het ET Systeem berekent automatisch
de benodigde beregening door
parameters in te stellen zoals type
beplanting, grondsoort, hoeveelheid
zonlicht en het type sproeiers. Onze
WiltGard™ technologie zorgt ervoor
dat uw planten worden bewaterd
als extreme weersomstandigheden
uw planten bedreigen. Het resultaat
is een aanzienlijke besparing op uw
waterrekening (gemiddeld zo’n 30%),
gezondere wortels en uw bijdrage aan het
behoud van onze natuurlijke bronnen.

Eenvoudige upgrade voor de
meeste Hunter computers naar
weersomstandigheden gebaseerde
controle: Compatibel met SRC, Pro-C
en ICC.
Constant geheugen: Behoud van
programmagegevens bij stroomuitval.
Maximale combinaties mogelijk
(weekdagen, even/oneven, en
intervallen instelbaar tot 31 dagen).
WiltGard™ technologie: Zorgt voor
beschermende beregening wanneer
extreme weersomstandigheden uw
planten bedreigen.

Voor gebieden met een harde wind is
ET Wind onmisbaar. Deze waardevolle
accessoire verhoogd de juistheid van uw
ET systeem.

ET Systeem Module

ET Systeem Sensor
(hier met optionele ET WIND)

GEEN SPROEIERS MEER AAN TERWIJL HET REGENT.
Elk ET Systeem heeft een eenvoudig keuzemenu met standaard sproeiers, planten
en bodemomstandigheden of u kunt uw eigen factoren invoeren. De sensor meet de
lichtintensiteit, relatieve vochtigheid, temperatuur en heeft een regenmeter die neerslag
meet. Optioneel is een windsensor verkrijgbaar die de beregening uitschakelt boven
een ingestelde windsnelheid. Maak een einde aan verspillende beregening met het ET
Systeem.
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EVOTRANSPIRATION (ET) UITGELEGD.
ET is de afkorting voor “Evotranspiration”
wat staat voor: “het verlies van water
in de grond door zowel verdamping
(evoporation) als door de transpiratie
(transpiration) van de planten.” Het
ET systeem berekent automatisch
de
benodigde
beregening
door
parameters in te stellen, zoals type
beplanting, grondsoort, hoeveelheid
zonlicht
en
het
type
sproeiers.
ET Sensor

TRANSPIRATION

ET Module
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PRO-C Controller

De ET sensor kan goed
worden gemonteerd
op een muur of paal tot
30m verwijderd van de
ET module.

Werken met klimaat.
Planten verdampen vocht door hun bladeren en nemen het water weer op via hun wortels. Condities zoals
zonlicht, temperatuur, vochtigheid en windsnelheid bepalen de mate waarin planten hun vocht verliezen. ETgebaseerde irrigatie meet deze condities en vult alleen de hoeveelheid water aan die de plant verliest door
verdamping in de grond en verdamping via de bladeren. Factoren zoals het type sproeier, het soort plant en
de bodemomstandigheden kunnen eenvoudig worden meegenomen met selecties uit het menu.
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SRR

EIGENSCHAPPEN
Op het moment dat u denkt dat
uw controller niet meer kan worden
verbeterd, verbetert Hunter het
met de eenvoudigste , zuinigste
afstandsbediening ooit. Deze
kleine accessoire is ontworpen
voor particulier gebruik en laat
particulieren op afstand met hun
systeem werken zonder dat ze
rechtstreeks de controller hanteren
of vanuit een garage. De SRR werkt
met de SRC, Pro-C en ICC controllers
en biedt waardevolle eigenschappen
die u nergen anders vindt: groot LCD
scherm, vier keuzeknoppen, acht
standaard instellingen en een bereik
van 137m. Plug de ontvanger in via
SmartPort® en gebruik het vanuit
iedere locatie.

Afstandsbediening voor elk station
of programma: Bereik tot 137m.
128 verschillende programmeerbare
locaties: Gebruik meervoudige SRR
afstandsbedieningen in dezelfde
buurt.
Variabele instellingen: Verander
de instelling zonder het reguliere
programma te wijzigen.
Werkt een heel seizoen op één
enkele 9V batterij: Schakelt
automatisch uit om de batterij te
sparen.
Weersbestendige aansluiting:
Tijdelijke aansluiting buiten of
ontvanger op afstand.

D E A F S T A N D S B E D I E N I N G V O O R particulier G E B R U I K B R E N G T
DE TOEGANKELIJKHEID VAN EEN CONTROLLER BIJ U THUIS.

Met zijn vier eenvoudige keuze toetsen en bereik van 137m, is de SRR een
gereedschap dat van pas komt bij particulieren. Ze zijn enthousiast.

SRR: komt altijd goed van pas.
Deze nuttige accessoire geeft vrijheid en gemak, waar u ook bent. Het is
toegankelijk voor installateurs en particulieren. Uw klanten kunnen zones activeren
met hun SRC, Pro-C, of ICC controller vanuit ieder punt in de gehele tuin. Geen
tijdsverspilling of onnodige wandelingen.
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ICR

EIGENSCHAPPEN
De lange afstands oplossing voor
commerciële doeleinden. Deze
afstandbediening is de ultieme partner voor
iedere gebruiker van Hunter controllers.
Of het nu gaat om een winkelcentrum,
campus of industrieel complex, ieder groot
terrein heeft voordelen van het vermogen
van de ICR’s om verafgelegen terreinen te
bereiken. Het heeft een bereik van 3,2km in
onbebouwde gebieden zonder obstakels
en een bereik van 0,8km in bebouwde
gebieden. Deze afstandsbediening is
een must voor iedere installateur. Het
vermindert de tijd die nodig is voor
installatie en onderhoud en vereenvoudigt
de arbeid. De unit is mobiel, is verpakt in
een draagkoffer en kan worden gebruikt
met verschillende beregeningssystemen
met een Hunter controller voorzien van een
SmartPort®. gebruik de ICR met de SRC,
Pro-C, ICC en ACC controllers.

Bereik van 1,5 tot 5 km: Controleer
sproeiers, terugslagkleppen en pompen
vanuit iedere locatie binnen het bereik.
128 veiligheidscodes in te stellen wanneer
er meerdere ICR in dezelfde omgeving
worden gebruikt.
Variabele instellingen: Verander de
instelling zonder het reguliere programma
te wijzigen.
Compatibel met alle Hunter controllers:
Ontworpen om samen te werken met
Hunter ACC, ICC, Pro-C en SRC controllers
Werkt op 4 AA batterijen: Display laat de
resterende levensduur van de batterij zien.
Groot LCD scherm, werkt met drukknop:
Gebruiksvriendelijke eigenschappen voor
eenvoud in gebruik.

G E B R U I K D E I C R V O O R U W G R O T E P R O J E C T E N . D E Z E hoogwaardige
M U LT I - I N Z E T B A R E A F S TA N D S B E D I E N I N G H E E F T E E N G R O O T B E R E I K .

Gebruik de draagkoffer van de ICR om de zender en de ontvanger te transporteren.
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SVC

Smart Valve Controllers
Geen wonder dat dit de meest
populaire op batterij werkende
controller ter wereld is. Wanneer
u werkt op een verlaten terrein
zonder stroom, die nodig is voor
een traditionele controller, is dit de
oplossing. Dit product geeft stroom
op plaatsen waar geen electriciteit
voorhanden is. De zuinige unit is een
DC controller die werkt op een enkele
9V batterij. Het is compact, eenvoudig
te programmeren en kan werken met
vier stations. Deze controller is zeer
sterk.

EIGENSCHAPPEN
Eenvoudig te programmeren:
Hetzelfde eenvoudige proces als bij
alle Hunter controllers.
Flexibele programmeer opties:
Beregeningsdagen in te stellen 1 tot 31
dagen.
Volledig waterdicht tot 3,5m: Vochtwerend, zelfs in vochtige ventiel boxen.
Beregent landschappen op afstand:
Helpt de kosten van installatie te
reduceren.
Vergrendelde spoel heeft minimale
kracht nodig: 9V batterij werkt een
seizoen lang.
Dubbele door O-ring afgedichte
batterij holte: Resultaat: droge batterij.

B E T R O U W B A R E , O P B AT T E R I J W E R K E N D E C O N T R O L E
V O O R C O M M E R C I E E L E N P articulier G E B R U I K .

Weer sensor compatibel: Ondersteunt
Hunter Mini-Clik®, Rain-Clik™, en
Freeze-Click® sensors.

IP68 GEKEURD

Mini-Clik

SVC

De SVC-400 staat
automatische controle tot
4 controllers toe.

NIEUW 2-station model
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Rain-Clik

Freeze-Clik

Volledig onderdompelbaar, 100%
waterproof.

Wireless

Valve Systeem

EIGENSCHAPPEN

Programmeer uw controller waar dan
ook, tot 30m. Elke verafgelegen locatie
of bouwterrein kan de voordelen van
automatische beregening laten zien. U
hoeft geen drukke straten meer over
te steken naar een middenberm of
naar een andere moeilijk toegankelijk
terrein. Het draadloze controller
systeem is veilig en komt goed van pas.
U hoeft niet langer in de controller box
om een zender aan te sluiten en om
programma instructies te downloaden,
omdat de programmeur op afstand
communiceert met de controller. Geen
enkel vergelijkbaar systeem op de
markt is eenvoudiger te programmeren.
Alle geïnstalleerde onderdelen zijn
verborgen in de grond, en maken het
systeem onzichtbaar voor vandalen. De
batterij werkt een heel seizoen; vervang
deze eens per jaar.
HET TIJDPERK VAN DE DRAADLOZE CONTROLLERS,
W E R K E N D O P B AT T E R I J E N E N P R O G R A M M E U R S D I E
O P A F S TA N D W E R K E N . V O O R C O M M E R C I E E L E N
P articulier G E B R U I K .

Draadloos, radio-gestuurd met een
bereik tot 30m: Waar u ook bent, u kunt
het systeem checken en programmeren.
iedere controller heeft een eigen
starttijd en looptijd: Planten met
verschillende verzorging krijgen de
juiste beregening.
Volledig waterdicht tot 3,5m: Vochtwerend, zelfs in vochtige ventiel boxen.
De controller is uit het zicht bevestigd
in de controller box: Geen zorgen over
vandalisme.
Vergrendelde spoel heeft minimale
kracht nodig: 9V batterij werkt een
seizoen lang.
Dubbele door O-ring afgedichte
batterij holte: Resultaat: droge batterij.
Weer sensor compatibel: Ondersteunt
Hunter Mini-Clik®, Rain-Clik™, en
Freeze-Click® sensors.

IP68 GEKEURD

Mini-Clik

WVS

Rain-Clik

Freeze-Clik

MEER
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De draadloze controller programmeur maakt
het mogelijk om een draadloze controller
te checken en opnieuw in te stellen, die
geïnstalleerd is op een middenberm, zonder
een drukke straat over te moeten steken.
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CENT RALE
CO NT ROLE
verenig SUPERIeure HARDWARE
met geavanceerde SOFTWARE en
u heeft alles onder controle
Het Irrigatie Management en Monitoring Systeem™ is een
krachtig programma dat monitoring en de controle van een
heel netwerk van irrigatie systemen in uw handen legt. Met
de IMMS 2.0 controle software, heeft u complete, ware twee
richtings communicatie en toegang tot de meest effectieve
flow monitoring mogelijkheden van de ACC. Blijf 24 uur per dag
geïnformeerd over actuele flow meting, en diagnoses op station
niveau. U beschermt uw waardevolle beregenings installaties.
Dit systeem is betaalbaar en betaald zichzelf terug in het eerste
jaar. Onze IMMS 2.0 controle software is, uw noodzakelijke link
naar alle beregeningssystemen in uw netwerk. Zoals een brein
die ons centraal zenuwsysteem aanstuurt, is deze technologie
zowel toegankelijk als nauwkeurig. Het maakt niet uit hoe verfijnd
uw systemen zijn of op welke afstand, uw werkt vanuit een
wenselijke locatie. Om eerlijk te zijn, zult u zich af gaan vragen
hoe u ooit anders heeft kunnen werken. Met de IMMS 2.0 zit u
stevig in het zadel.

EIGENSCHAPPEN
De kracht van de ACC:
Twee richtings communicatie en actuele flow monitoring.
Regelmatige observatie en alarm controles:
Stopt water verspilling en schakelt uit bij regen, vorst of
harde wind.
Eenvoudig af te lezen interface:
Bereken flow en calculeer waterkosten; voorspel en toon
gecompliceerde schema’s voor start en stop tijden voor aanvang.
Actuele data display:
Bekijk een complete beregening per maand in kalendar formaat.
Werkelijke flow metingen met een druk op de knop:
Lees en rapporteer per gebied, per controller, per programma of
station (alleen bij ACC). Uw gegevens, op uw manier.
Uw keuze van communicatie, één of een combinatie: kabel,
telefoon, UHF radio en GSM.
Klant specifieke handmatige programma’s:
Stel op afstand een starttijd in voor speciale beregenings
behoeften.
Optionele HFS Hunter Flow Sensor:
Herkent abnormale flow afwijking en schakelt uit, voordat er
schade ontstaat.

IMMS 2.0
™

HOE WERKT IMMS
De centrale computer met
IMMS software communiceert
met de controllers
via radioverbinding,
telefoonverbinding, of GSM.
Traditionele controllers binnen
een gebied kunnen worden
gelinkt aan een radio.

ACC-IMMS
Site
ACC-IMMS Site

Voorbeeld
vaste kabelverbinding
Hardwiremet
example:
hardwire

korte afstand communicatie binnen de locatie via
short-distance
communication
within
vaste kabelverbinding
of UHF
radiosite via
hardwire or UHF radio

connection
example

master controller
upstream communication

ENKELE LOCATIE
Elk te besturen locatie kan tot
100 controllers bevatten die
via een netwerk op de Site
Interface zijn gekoppeld.

client
controllers
downstream communication

central computer
centrale
computer

N E E M L E I D I N G I N W A T E R M A N A G em E N T M E T
E E N S Y S T E E M D A T U het m I d D E L P U N T M A A K T.

2 ACC
2 ACCController:
Controller:

1 Flow(HFS):
Sensor (HFS):
1 Flow Sensor

condition
detected.
detecteertOverflow
afwijkende
doorstroming

detecteert
hoge
Detects high
flowdoorstroming
and issues
command.
enshut-down
geeft opdracht
om ventiel te sluiten
4 Central Computer:
4 Centrale Computer:
routine controle
During routineTijdens
monitoring
schedule, IMMS
computer de IMMScontacteert
3 Master Valve:
program contacts
the controller
computersoftware
de
3Water
Master
and is notifiedcontroller
of time anden
date
flow ventiel:
shut down.
meldt
of Master
valve shut down.
Sluit water doorstroming
af
de tijd en dag van
het sluiten van het
masterventiel

Pro-C

ICC

ACC

ACC Decoder

IMMS

Voorbeeld met
inbel-modem:
inbel-modem
Dial-up
modem
example:

dienst)
naar
controller
dial-up modem(telefoon
(telephone
service)
to master
master controller
korte afstand communication
communicatie binnen
locatie
short-distance
withinde
site
via via vaste
kabelverbinding
of UHF radio
hardwire
or UHF radio

client
controllers

master controller
upstream communication

master controller

downstream communication

upstream communication

central
centrale
computer

central
centrale
computer

computer

computer

MEERDERE LOCATIES
Bij veel toepassingen, zijn controllers voldoende dicht bij
elkaar om zich op één locatie te bevinden. Een centrale
computer is verbonden aan een hoofdcontroller per locatie, (via
radioverbinding, telefoonverbinding of GSM) die op zijn beurt weer
is verbonden aan alle andere controllers binnen elke locatie met
neerwaartse communicatie naar iedere controller.

S

M

IM
C-

te

Si

S

M

IM
C-

te

Si

2

AC

1

AC

Additional
Tot aan 100
aanvullende
ACC-IMMS
Sites
ACC-IMMS
up
to 100 locaties
total.

S

M

IM
C-

AC

inbel-modem
dial-up modem
(telephone
service)
(telefoon
dienst)
naar
to master controller
master controller
centrale
computer
central computer

S

M

AC

IM
C-

te

Si

3

te

Si

4
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GSM
voorbeeld:
Cell
example:
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Radio
voorbeeld:
Radio
example:
vastehardwire
kabelverbinding
master
controller
connectionnaar
to master
controller

GSM communicatie
mastercontroller
controller
cellular
communicationnaar
to master

korte
afstand communicatie
binnen de locatie
via UHF
short-distance
UHF radio communication
within
siteradio

korte
afstand communicatie
binnen
de locatie
via vaste
short-distance
communication
within
site via
hardwire or UHF
kabelverbinding
of radio
UHF radio

client
controllers

master controller

downstream communication

upstream communication

client
controllers
downstream communication

centrale
computer
central
computer

Interfaces: Elke controller gebruikt een interface voor communicatie met de centrale controller. De ICC, Pro-C en SRC controllers
gebruiken externe hardware interfaces om te communiceren. ACC controllers gebruiken interne plug-in modules.
Communicatie: De centrale computer kan speciale rechtstreekse bekabeling gebruiken (GCBL) voor centrale gebieden, en telefoon of
GSM verbinding voor afgelegen gebieden. Binnen iedere locatie, kunnen meerdere controllers gekoppeld worden aan bekabeling of UHF
radio (FCC licentie vereist voor radio).
Clik Sensors: De sensors worden direct aangesloten aan de interfaces van de centrale, en zorgen voor een off-line alarmmelding
(de centrale computer is hiervoor niet nodig). Bij het aanzetten van de centrale computer ontvangt u een bericht van de alarmmelding.
Dit bericht informeert u over de regen, vorst of wind onderbreking.
Hunter Flow Sensor (HFS): Sluit de optionele HFS aan op uw ACC controllers. Hierdoor kunnen actuele flow-metingen opgemaakt
worden en fouten gelokaliseerd worden. Herken lage flow of over-flow van het systeem, hierdoor kunt u tijdig een centrale controller
afsluiten voordat er schade ontstaat. Door het gebruik van een controller, programma en station kan het waterverbruik worden
vastegelegd en gerapporteerd.

ICC-IMMS Site
korte
afstand communicatie
binnen
de locatie
via vaste
short-distance
communication
within
site via
kabelverbinding
ofradio
UHF radio
hardwire or UHF

hardwire
Voorbeeld met vaste kabelverbinding
connection
Hardwire example:
example

Site Interface (SI)

upstream communication

central computer
centrale
computer

Controller
Interfaces
(CI)

downstream communication

S EN S ORE N

Mini-Clik

®

EIGENSCHAPPEN
Er is niets zo verspillend en kostbaar als
een beregeningssysteem in bedrijf als
dat niet nodig is.. wanneer het regent.
Mini-Clik® is de meest simpele en
effectieve methode om te voorkomen
dat sproeiers in werking gaan tijdens of
net na de neerslag. Het sluit de sproeiers
af tijdens een regenbui en compenseert
daarmee automatisch de regenval. Het
werkt als volgt: hygroschijfjes absorberen
water en zetten uit in verhouding tot de
gevallen hoeveelheid neerslag. Terwijl
de schijfjes uitzetten activeren zij een

Door een regenbui te compenseren bespaart
de Mini-Clik niet alleen water maar hij verdient
zichzelf in één seizoen terug.

schakelaar die het programma of de
magneetventiel onderbreekt. Als het

Eenvoudig te installeren op elk
automatisch beregeningssysteem:
Werkt met alle gangbare computers.
Gepatenteerd mechanisme kan niet
worden vervuild door zand of vuil:
Betrouwbare werking, geen onnodige
uitval.
Past zich aan aan de actuele situaties
bij verschillende regen hoeveelheden.
Ingesteld van 3 tot 25 mm. Gebaseerd
op locale omstandigheden.
Inclusief 7,5m twee-aderige kabel. Snelle
en eenvoudige montage uit het zicht.
5 jaar garantie: Uw garantie voor
betrouwbare werking.

weer droog wordt krimpen ze weer en
gaat schakelaar weer terug. Dus, de MiniClik herstelt zich automatisch.

KLEIN MAAR KRACHTIG. BESCHOUW HET ALS DE MEEST EENVOUDIGE,
E F F E C T I E V E M A N I E R O M WAT E R V E R S P I L L I N G T E G E N T E G A A N .

Mini-Clik REGEN SensorEN
Alle Mini-Clik regen sensoren zijn UL geregistreerd en CE gekeurd.

MINI-CLIK
Het standaard Mini-Clik model is te gebruiken in bijna alle toepassingen. Constructie van hoogwaardig
thermoplastic en aluminium. Eenvoudige en accurate meting van de hoeveelheid regen van 3mm tot
25mm d.m.v. plaatjes die uitzetten in het water. Instelbaar reset niveau. Model: MINI-CLIK.
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Rain-Clik

™

EIGENSCHAPPEN
De meeste regensensoren moeten
eerst een bepaalde hoeveelheid
neerslag verzamelen voordat een
schakelaar geactiveerd wordt die het
beregeningsprogramma onderbreekt.
Tijdens deze “verzamelperiode”
gaat het systeem gewoon door
met beregenen waardoor kostbaar
water verspild wordt. Alleen de
Hunter Rain-Clik™ met zijn unieke
Quick Response™ kan ervoor
zorgen dat het programma direct
wordt onderbroken als het begint te
regenen en niet pas nadat een paar
millimeter verzameld is. De RainClik kan worden bevestigd op een
dakrand of een vlak oppervlak zoals
een muur of een schutting.

Hunter Rain-Clik producten zijn de enige regensensoren
in de branche die een irrigatiesysteem kunnen
uitschakelen bij de eerste regendruppel.

Unieke Hunter Quick Response™:
Schakelt het systeem al bij de eerste
regendruppels uit.
Onderhoudsvrije gepatenteerde
sensor mechanisme: Installeren en
daarna vergeten.
Instelbare maximale droogte
periode: Instelbare hervatting van het
programma bij variabele neerslag.
Inclusief 7,5m aansluitkabel:
Eenvoudig toe te voegen aan een
nieuwe of bestaande installatie.
Robuuste constructie: Hoogwaardige
polycarbonaat behuizing en metalen
telescoop stuk.
5-jaar garantie: Hunter heeft de
beste garantie voor haar producten.

L A AT H E T M A A R R E G E N E N . H U N T E R r A I N - C L I K ™ ,
DE BETROUWBARE REGENSENSOR MET SNELLE UITSCHAKELING.

XC

Pro-C

ICC

ACC

ACC Decoder

SVC

WVC

Rain-Clik

Uitgebeeld met optionele SGM goot
montage kit.

M E E R

I N F O

I N

D E

TECHN .

G I D S
Regen/Vorst-Clik bestuurt het systeem bij
lage temperaturen.
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Rain-Clik

Draadloze

Draadloze Rain-Clik Sensor
(Vorst Sensor Optioneel)

™

Als de gedachte aan draden vanuit
de computer u tegenhouden om
regen sensoren aan te sluiten is er
nu een probleemloos alternatief. De
Hunter Draadloze Rain-Clik™ regen
sensor is eenvoudig aan te sluiten.
Installeer de ontvanger naast uw
beregeningscomputer en de zender
ergens waar het apparaat de juiste
neerslag kan meten. Geen ladders
nodig om het te bevestigen op een
gebouw, geen leijke draden meer te
verbergen. Een ander voordeel van de
Hunter Rain-Clik is de unieke Quick
Response™ die het systeem direct
uitschakelt als het begint te regenen.
Een voordeel dat geen enkele andere
regen sensor biedt. Het geraffineerde
sensor mechanisme van Hunter kan
niet worden aangetast door vuil wat
de Hunter sensor de meest accurate
sensor maakt.

DRAADLOZE VERSIE DIE NET ZO BETROUWBAAR IS ALS
ZIJN

VERTROUWDE COLLEGA SENSOREN.

EIGENSCHAPPEN
Unieke Quick Response™:
Schakelt het systeem al bij de eerste
regendruppels uit.
Draadloze eenvoudige installatie:
Toe te voegen aan een nieuwe of
bestaande installatie.
Robuuste constructie: Hoogwaardige
polycarbonaat behuizing en metalen
telescoop stuk.
Instelbare maximale droogteperiode:
Hervatting van het programma bij
variabele neerslag.
Werkt tot 300m verwijderd van de
ontvanger unit.
Onderhoudsvrij ontwerp: Een batterij
met een levensduur van 10 jaar.
Ingebouwde bypass schakelaar op het
ontvangstpaneel: Maakt het systeem
flexibeler.
Draadloze Regen/Vorst Click sensor
voorkomt ijsvorming op wandelpaden
en wegen.

Draadloze Regen-Clik ontvanger.

Metalen bevestigingsmechanisme maakt
installeren op schuttingen en dakgoten
eenvoudig.
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Freeze-Clik

®

EIGENSCHAPPEN
Eenvoudig en snel te installeren:
Geen aanpassingen nodig.
Sensor met dubbele epoxy zitting:
Accurate sensor stopt de beregening
wanneer de luchttemperatuur 3°C bereikt.
Kan worden gebruikt met andere sensoren:
Uitgebreide efficiëncy voor beregenings
systemen.
5-jaar garantie: Uw garantie voor
betrouwbare werking.

S C H A K E LT U I T A L S H E T K O U D E R W O R D T.

XC

Pro-C

ICC

ACC

ACC Decoder

SVC

WVC

Freeze-Clik

Flow-Clik

®

EIGENSCHAPPEN
Geijkt voor exacte systeem controle: Één drukop de
knop kan elk systeem op een bepaalde doorstroming
programmeren. Beschermt tegen overstroming en
schade door erosie.
Meer-kleurige LED laat de status van het systeem zien:
In bedrijf geven de displays aan, of de flow binnen de
grenzen blijft.
Compatibel met alle professionele en particuliere
leidingsystemen: Een groot flowbereik zorgt voor
flexibiliteit.

O N D E R B R E E K T A U T O M AT I S C H D E B E R E G E N I N G B I J
H E T O V E R S C H R E I D E N VA N D E M A X I M A L E F L O W.
XC

Flow-Clik
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Pro-C

ICC

ACC

ACC Decoder

Wind-Clik

®

EIGENSCHAPPEN
Kan ingesteld worden op verschillende wind
snelheden: Schakelt de beregening uit bij
19 km/u tot 56 km/u.
Werkt op twee manieren: “Normaal geopend”
of “normaal gesloten” bedrading.
Instelbare reset windmeter: Instelbaar van 13km/u
tot 39 km/u om te resetten, gebaseerd op locale
omstandigheden.
Kan fonteinen onder controle houden: Voorkomt
het wegwaaien van water bij harde wind.

WA N N E E R D E W I N D O P S T E E K T G A AT D E B E R E G E N I N G L I G G E N .

XC

Pro-C

ICC

ACC

ACC Decoder

Wind-Clik

Mini

Weer Station

EIGENSCHAPPEN
Eenvoudig te installeren op automatische beregenings
systemen: Ontworpen om u van dienst te zijn.
Schakelt de beregening uit bij windsnelheden van 19
km/u tot 56 km/u: Selecteer de juiste windsnelheid in uw
omgeving.
Schakelt de beregening uit als het regent: Instelbaar van
0,3cm tot 2,5cm neerslag.
Schakelt de beregening uit bij 3°C: Geen zorgen over ijs
op landschappen, wegen en paden.

B E T R O U W B A R E W E R K I N G B I J W I N D , R E G E N E N L A G E T E M P E R AT U R E N .
D I T W E E R S TAT I O N I S A L L E W E E R S O M S TA N D I G H E D E N D E B A A S .
XC

Pro-C

ICC

ACC

ACC Decoder

MWS
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