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IRRIGAÇÃO RESIDENCIAL E COMERCIAL
Built on Innovation®

01 Design flexível: as opções modulares 
oferecem cabeamento convencional 
até 23 estações, ou opções por 
modelos fixos de 6 ou 12 setores

02 Compatível com dois cabos: habilite o 
controle híbrido de dois cabos até 32 
setores com decodificadores EZ-1

03 Economia inteligente de água: a 
compatibilidade doSolar Sync™oferece 
ajustes de rega automáticos com base 
nas condições climáticas locais

   

PRO-C™ CONTROLADOR COMERCIAL E  
RESIDENCIAL LEVE 

A programação simples, a flexibilidade da expansão do setor e os recursos opcionais de dois 
cabos fazem do intuitivo controlador Pro-C a primeira opção dos profissionais para sistemas 
residenciais e comerciais leves. Quando não há a necessidade de expansão, os modelos 
com 6 e 12 setores fixos são uma opção econômica em controladores residenciais de alta 
qualidade. 

Os usuários do Pro-C podem agora adicionar muito mais setores no mesmo pacote 
compacto que conhecem e confiam. A compatibilidade com o controle simples e acessível 
de dois cabos faz do Pro-C a solução perfeita para projetos comerciais leves, como centros 
empresariais, parques urbanos, escolas e complexos habitacionais 
para várias famílias.

Agora, o Pro-C e todos os controladores com alimentação CA da 
Hunter têm aprovação Smart WaterMark quando combinados 
ao sensor meteorológico Solar Sync. O Solar Sync calcula a 
evapotranspiração (ET) e ajusta os controladores Hunter 
diariamente, de acordo com as condições climáticas locais, 
gerando maior economia de água.
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Nossa motivação é ajudar os clientes a terem sucesso. A paixão por inovação e engenharia está em tudo o que fazemos, mas espe-

ramos que nosso compromisso com um suporte excepcional mantenha você na família de clientes da Hunter por muitos anos.
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De plástico para área externa
Altura: 22,9 cm 
Largura: 25,4 cm 
Profundidade: 11,4 cm

Plástico para interiores
Altura: 22,9 cm 
Largura: 25,4 cm 
Profundidade: 11,4 cm

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
• Número de setores de irrigação:

 - Pro-C Modular
 ◦ Cabeamento convencional de 4 a 23 setores
 ◦ Opção de decodificador EZ híbrido com até 32 setores no total  
(máximo de 28 setores se somente dois cabos)

 - PCC fixo com opção de 6 e 12 setores
• Três programas de irrigação independentes (quatro horários de início 

cada) permitem a  
programação inteligente

• Uma entrada de sensor disponível para uso com o Solar Sync™ ou 
qualquer sensor Clik

• Uma saída P/MV para ativação do relé de partida de bomba e da válvula 
principal

• A posição do Solar Sync dedicada proporciona lógica para economia de 
água inteligente 

• A memória Easy Retrieve™ permite o backup manual e a recuperação 
das  
preferências de configuração e programação

• O QuickCheck™ oferece diagnóstico simples de cabeamento defeituoso 
em campo

ESPECIFICAÇÕES DE OPERAÇÃO
• Entrada do transformador: 120 VCA ou 230 VCA
• Saída do transformador (24 VCA): 1A
• Saída do setor de irrigação (24 VCA): 0,56A
• Saída P/MV (24 VCA): 0,28 A
• Aprovações: UL, cUL, FCC, CE, RCM
• Período de garantia: 2 anos

EXPANSÃO DE SETORES DA SÉRIE PC

Módulos Descrição

PCM-300 Módulo de encaixe com 3 setores

PCM-900 Módulo de encaixe com 9 setores (máximo, um por controlador)

PCM-1600-KIT Kit de atualização para o módulo de encaixe com 16 setores

PC-DM-KIT Kit de atualização para o módulo de saída do decodificador EZ

Compatível com: 

Sensor  
Solar Sync

Controle remoto 
ROAM

Controle remoto  
ROAM XL

Smart WaterMark
Considerada uma ferramenta de 
consumo responsável de água 
quando usada com um sensor 
Solar Sync

A programação simples e a expansão de setor flexível fazem do Pro-C a escolha dos profissionais para sistemas 
residenciais e comerciais leves.

PRO-C — QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES:ORDEM 1 + 2 + 3 + 4

1 Modelo 2 Transformador 3 Interiores/exteriores 4 Opções

PC-4  = controlador 
base de módulo com 
quatro setores

00 = 120 V CA (Em branco)  = modelo para 
área externa (transformador 
interno)

(em branco) = sem 
opção

PCC-6 = 6 setores
i = modelo para interior
(transformador de encaixe)

E = 230 VCA  
com conexões euro-
peias

01 = 230 V CA

PCC-12 = 12 setores
A  = 230 VCA com  
conexões australianas  
(os modelos para 
área externa contam 
com transformadores 
internos com cabo)

Exemplos:  
PC-400= unidade modular básica de quatro setores, transformador interno de 120 VCA e cabine 
plástica

PRO-C

Sistema 
decodifica-

dor EZ


