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 Επισκεφτείτε τον ιστότοπο hunterindustries.com

Τηλεχειριστήριο 
ROAM 

Τηλεχειριστήριο 
ROAM XL

Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι εμπορικά 
σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG Inc. και οποιαδήποτε 
χρήση αυτών από τη Hunter Industries πραγματοποιείται 
κατόπιν σχετικής άδειας. Το Amazon Alexa είναι εμπορικό 
σήμα της Amazon.com Inc. ή των συνδεδεμένων επιχειρήσεών 
της. Το Control4 είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Control4 
Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή και άλλες χώρες. Το 
HomeSeer είναι εμπορικό σήμα της HomeSeer Technologies LLC.

Ελεγκτής X2

Smart WaterMark
Αναγνωρισμένο ως υπεύθυνο εργαλείο εξοικονόμησης νερού

WAND ΓΙΑ X2™

ΚΎΡΙΑ ΟΦΈΛΗ
• Η απλή προσθήκη Wi-Fi επιτρέπει την απομακρυσμένη διαχείριση άρδευσης  

με οποιοδήποτε προγραμματιστή X2
• Η τεχνολογία WAND παρέχει εύκολη διαδικτυακή διαχείριση άρδευσης με 

ειδοποιήσεις κατάστασης προγραμματιστή και ελαττωματικών καλωδίων        
• Ο τυπικός προγραμματισμός επιτρέπει τρία ανεξάρτητα προγράμματα  

που διαθέτουν έξι χρόνους έναρξης το καθένα και μέγιστο χρόνο εκτέλεσης  
24 ωρών        

• Η τεχνολογία Rapid Programming™ σάς επιτρέπει να στέλνετε τυποποιημένα 
προγράμματα σε οποιοδήποτε προγραμματιστή X2 σε λίγα δευτερόλεπτα,  
για ταχύτερη εκτέλεση των εργασιών

• Η τεχνολογία Predictive Watering™ παρέχει ακριβείς προσαρμογές καιρού  
για μέγιστη εξοικονόμηση νερού        

• Η συμβατότητα με την τεχνολογία οικιακού αυτοματισμού Amazon Alexa™, 
Control4® και HomeSeer™, επιτρέπει τον απλό, κεντρικό φωνητικό έλεγχο  
του συστήματος άρδευσης

• Η διαμόρφωση Wi-Fi μέσω Bluetooth® ή η σύνδεση με κουμπί WPS διευκολύνει 
τη σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΛΈΙΤΟΎΡΓΙΑΣ
• Ευέλικτες επιλογές ρύθμισης: Bluetooth σύνδεση Wi-Fi tether,  

άμεση σύνδεση Wi-Fi ή σύνδεση WPS με κουμπί
• Bluetooth 5.0
• Συμβατό (μόνο) με δρομολογητή Wi-Fi 2.4 GHz, 802.11 b/g/n 20 MHz
• Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας: WPA/WPA2 Ατομικό (μόνο) TLS, SSL 
• Εγκρίσεις:UL, cUL, FCC, CE, RCM, ISED
• Περίοδος εγγύησης: 2 έτη

Αυτή η επιλογή αναβάθμισης Wi-Fi προσδίδει στους προγραμματιστές X2 
δυνατότητες απομακρυσμένης διαχείρισης από οπουδήποτε με σύνδεση  
στο Διαδίκτυο.

 
ΈΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ WAND

WAND Μονάδα Bluetooth και Wi-Fi
Ύψος: 2 cm  
Πλάτος: 5 cm 
Βάθος: 5 cm

Συμβατό με:  

ΜΟΝΆΔΆ WAND

Μοντέλο Περιγραφή

WAND
Μονάδα Bluetooth και Wi-Fi για την πλατφόρμα διαχείρισης 
άρδευσης Hydrawise

Μονάδα WAND εγκατεστημένη σε ελεγκτή X2

Δοκιμάστε το λογισμικό Hydrawise σήμερα  
χωρίς υλικό στη διεύθυνση hydrawise.com

Αισθητήρας 
Rain-Clik

http://hydrawise.com

