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 ROAM שלט
ROAM XL שלט

 סימן המילה והלוגואים של  ®Bluetooth הם סימנים מסחריים 
רשומים בבעלות  .Bluetooth SIG Inc, וכל שימוש בסימנים אלה על ידי 

Hunter Industries הוא בכפוף לרישיון. Amazon Alexa הוא סימן מסחרי 
של  .Amazon.com Inc או חברות המסונפות אליה. Control 4 הוא סימן 
מסחרי רשום של Control 4 Corporation בארה"ב ו/או במדינות אחרות. 

.HomeSeer Technologies LLC הוא סימן מסחרי של HomeSeer

X2 בקר

Smart WaterMark
מוכר ככלי לחיסכון אחראי במים

X2™  עבור WAND

יתרונות מרכזיים
 	X2 פשוט מאפשר ניהול השקיה מרחוק עם כל בקר Wi-Fi התקן
 טכנולוגיית WAND מספקת ניהול השקיה מקוון כולל הצגת סטטוס הבקרים והתראות 	 

על חיווט תקול 
תכנות רגיל מאפשר שלוש תוכניות עצמאיות עם שישה זמני התחלה לכל תכנית ומשך 	 

השקיה של עד 24 שעות 
טכנולוגיית ™Rapid Programming מאפשרת לך להעביר תכניות השקיה מתוכנתות 	 

מראש לכל בקר X2 תוך שניות, כדי לבצע את העבודה במהירות גבוהה יותר
 טכנולוגיית ™Predictive Watering מאפשרת התאמות מדויקות בהתאם למזג 	 

האוויר לחסכון מרבי במים 
מותאם לטכנולוגיית הבית האוטומטי של ™Control4® ,Amazon Alexa, ושל 	 

™HomeSeer, המאפשר שליטה קולית פשוטה ומרכזית על מערכת ההשקיה

הגדרת Wi-Fi באמצעות ה- Bluetooth או בעזרת לחצן חיבור WPS, מאפשרת 	 
להתחבר בקלות לרשת האלחוטי

מפרט הפעלה
 אפשרויות הגדרה גמישות: קישור Wi-Fi ב-  ®Wi-Fi  ,Bluetooth ישיר או חיבור 	 

WPS באמצעות לחצן
 	Bluetooth 5.0

 	 ,802.11 b/g/n 2.4 בלבד(, תקן GHz בתדר( Wi-Fi תואם לנתב רשת עם 
20 MHz תדר

 	 SSL ,TLS )בלבד( WPA/WPA2 Personal :פרוטוקולי אבטחה נתמכים
 	ISED ,RCM ,CE ,FCC ,cUL ,UL :אישורים
תקופת אחריות: שנתיים	 

אפשרות שדרוג זו ל-Wi-Fi מציידת בקרי X2 ביכולות ניהול מרחוק, מכל מקום עם 
חיבור לאינטרנט.

WAND התקנת

Wi-Fi-ו Bluetooth עם WAND מודול
 גובה: 2 ס"מ 
 רוחב: 5 ס"מ
עומק: 5 ס"מ

 מותאם ל: 

WAND מודול

תיאורדגם

WANDHydrawise לפלטפורמת ניהול ההשקיה Wi-Fi-ו Bluetooth מודול

X2 מותקן בבקר WAND מודול

נסה את תוכנת Hydrawise היום ללא חומרה באתר 
hydrawise.com

Rain-Clik חיישן

http://hunterindustries.com
http://hydrawise.com

