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HCC

Plástico
Altura: 30,5 cm 
Largura: 35 cm 
Profundidade: 12,7 cm 

Metal  
(cinza ou inoxidável)
Altura: 40,6 cm 
Largura: 33 cm 
Profundidade: 12,7 cm

HCC

Modelo Descrição

HCC-800-PL Modelo básico com 8 setores, plástico para área externa, monta-
gem na parede

HCC-800-M Modelo básico com 8 setores, metal cinza para área externa, 
montagem na parede

HCC-800-SS Modelo básico com 8 setores, aço inoxidável, montagem na parede

HCC-800-PP Modelo básico com 8 setores, pedestal de plástico

HCC-FPUP Kit de upgrade para adaptação do ICC e do ICC2

ICC-PED Pedestal cinza para gabinete metálico de montagem na parede

ICC-PED-SS Pedestal de aço inoxidável para montagem na parede inoxidável

ICC-PWB Placa de fiação de pedestal opcional para pedestais de metal

ANT-EXT-KIT Kit de extensão de antena universal

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
• Número de setores de irrigação:

 - Convencional: 8 a 38 (plástico), 
8 a 54 (metal e pedestais)

 - Com EZDS de dois cabos: até 54 
(todas as opções de gabinete)

• Possibilidade de operação simultânea de 
dois programas ou setores quaisquer

• Entradas disponíveis para dois setores 
para uso com qualquer sensor Clik e 
medidor de fluxo HC

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

• Tela de toque colorido de 8 cm para fácil 
programação no painel de controle

• Sensor de miliamperes integrado para 
detecção e alertas de falhas nos cabo 

ESPECIFICAÇÕES DE OPERAÇÃO
• Entrada do transformador: 120/230 VAC 
• Saída do transformador (24 VCA): 1,4 A
• Saída do setor de irrigação (24 VCA): 

0,56A
• Saída P/MV (24 VCA): 0,56 A
• Compatível com roteador Wi-Fi de 

2,4 GHz (apenas), 802.11 b/g/n de 
20 MHz

• Protocolos de segurança aceitos: WPA/
WPA2 Personal (somente), TLS e SSL

• Aprovações: montagem plástica para 
parede IP55 (área externa), pedestal de 
plástico IP24, UL, cUL, FCC, CE, RCM, 
ISED

• Período de garantia: 2 anos

OPÇÕES INSTALADAS PELO USUÁRIO
• A opção do medidor de vazão HC permite o monitoramento de vazão sem fio 

para os sistemas preparados para Hydrawise

• Compatível com ROAM remoto e ROAM XL remoto

EXPANSÃO DE SETORES DA SÉRIE HCC

Modelo Descrição

ICM-400 Módulo plug-in de 4 setores com proteção avançada contra surtos

ICM-800 Módulo plug-in de 8 setores com proteção avançada contra surtos

ICM-2200 Módulo de expansão de 22 setores (máximo de um por controlador)

Pedestal de plástico
Altura: 99 cm 
Largura: 61 cm 
Profundidade: 43 cm

Compatível com: 

Sistema 
decodi icador EZ 

Medidor de  
vazão HC 

Leve a força do Hydrawise® para projetos residenciais, comerciais e do 
setor público com esta casa de força econômica.

Pedestal de metal  
(metal/inoxidável) 
Altura: 91,4 cm 
Largura: 29,2 cm 
Profundidade: 12,7 cm

Smart WaterMark
Reconhecido como uma 
ferramenta de consumo 
responsável de água

Experimente o software Hydrawise agora mesmo, 
sem hardware em hydrawise.com

https://www.hunterindustries.com
http://hydrawise.com



