IRRIGAÇÃO RESIDENCIAL E COMERCIAL

Built on Innovation®

01 Adaptável: Trabalha com baterias
ou painel solar opcional
02 Confiável: Memória Não Volátil
de Fácil Recuperação
03 Versátil: Modelos Interno/Externo
com 6 ou 12 estações

			

XC HYBRID COM OPÇÃO DE PAINEL SOLAR
Controlador Híbrido que Funciona com Pilhas ou Energia Elétrica
O Controlador XC Hybrid é construído com todas as funções de gestão eficiente de água
do Controlador XC e opera solenóides tipo latching (CC) com pilhas ou um transformador
de saída de 24 V CA. Preparado para instalações exteriores ou interiores, o XC Hybrid
está disponível nos modelos de plástico e aço inoxidável de 6, 12 estações. Isto significa
que é a solução certa para uma ampla gama de aplicações residenciais e comerciais.
Pequenas áreas residenciais, parques, jardins, faixas centrais de estradas e rotatórias estão
preparadas para o XC Hybrid. Com a cópia de segurança de memória ‘Easy Retrieve’ e
memória não volátil incluída, tem a garantia de que irá relembrar todos os programas de
irrigação do controlador.

Aprenda mais. Visite hunterindustries.com para mais informações

XC HYBRID CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES

Características

		 Modelos

		Regulação Sazonal Global (0% a 150%)
		A regulação simples no ecrã modula a rega de modo a
adaptar-se à mudança das condições meteorológicas. 		
		Três Programas Independentes com
Quatro Horas de Arranque Cada
		Cobre um leque alargado de exigências de rega.
Independência para todos.
		Escolha de Programação Diária Independente
		Maximize a sua flexibilidade de rega. Seleccione os dias
da semana, ímpares/pares ou rega intervalada.
		Funcionamento com Pilhas
		Utiliza pilhas ou um transformador de 24 V c.a.
opcional, utilizando solenóides de fecho de c.c.
		Armário Exterior Resistente
		Ideal para uma utilização em zonas cobertas e ao ar
livre, com modelos que apresentam configurações de
4, 6, 8, 10 e 12 estações. (Versão inoxidável disponível
apenas nas configurações de 6 e 12 estações.)
		Memória não Volátil
		Excelente garantia com energia eléctrica não fiável;
conserva a hora actual, o dia e os dados do programa.
		Memória de Fácil Recuperação
		A capacidade de recuperar o programa preferido,
armazenado na memória de segurança.

INTERIOR/EXTERIOR
DE PLÁSTICO
(XCH-600, XCH-1200)

Altura: 22 cm
Largura: 17,5 cm
Profundidade: 9,5 cm

EXTERIOR DE AÇO INOXIDÁVEL
(XCH-600-SS , XCH-1200-SS)

Altura: 25 cm
Largura: 18,7 cm
Profundidade: 11 cm

PAINEL SOLAR OPCIONAL
(SPXCH)

Altura: 8,3 cm
Largura: 7,6 cm
Profundidade: 1,6 cm

POSTE PARA MODELO EM
AÇO INOXIDÁVEL
(XCHSPOLE)

Altura: 1,2 cm

Aço Inoxidável Exterior XC Hybrid com Painel Solar e Pólo

Website hunterindustries.com | Serviços Técnicos SuporteTecnico@hunterindustries.com

Nossa motivação é ajudar os clientes a terem sucesso. A paixão por inovação e engenharia está em tudo o que
fazemos, mas esperamos que nosso compromisso com um suporte excepcional mantenha você na família de
clientes da Hunter por muitos anos.
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