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Diaľkové Ovládanie 
ROAM

Diaľkové Ovládanie  
ROAM XLX2 – MODELY A ZNAČENIE: V PORADÍ 1 + 2 + 3 

1 Model 2 Transformátor 3 Koncovka

X2-4 =  4 sekcie 00 = 120 V str. (prázdne) = Americká koncovka

X2-6 = 6 sekcií E = Európske pripojenia, bez koncovky
A = Austrálska koncovka

01 = 230 V str.

X2-8 = 8 sekcií

X2-14 = 14 sekcií

Príklady:  
X2-1401-E = Riadiaca jednotka pre 14 sekcií, interný transformátor 230 V str. bez koncovky 
X2-1401-A = Riadiaca jednotka pre 14 sekcií, interný transformátor 230 V str. s austrálskou 
koncovkou

X2™

KĽÚČOVÉ VÝHODY
• Počet sekcií:

 - 4, 6, 8, alebo 14 (pevné modely)
• Riadiaca jednotka s podporou Wi-Fi 

automaticky spravovaná softvérom 
Hydrawise® 

• Podsvietený displej umožňuje 
optimálnu viditeľnosť pri akomkoľvek 
osvetlení

• Tri flexibilné programy po štyri časy 
spustenia, max. 6 hodín zavlažovania

• Technológia QuickCheck™ poskytuje 
jednoduchú diagnostiku poškodených 
vodičov v teréne

• Možnosť skrytia programov 
umožňuje nechať pre zjednodušenie 
zobrazovať jeden program a jeden 
čas spustenia

• Blokovanie zavlažovania až na 99 dní 
mimo sezóny

• Ochrana proti skratu deteguje 
poškodené vodiče a vynechá sekciu 
bez poškodenia systému

• Pamäť Easy Retrieve™ slúži na 
zálohovanie celého harmonogramu 
zavlažovania 

• Oneskorenie medzi sekciami pre 
ventily s pomalým zatváraním alebo 
doplnenie vody

• Vsakovacie cykly zabraňujú plytvaniu 
vodou a odtečeniu vo svahovitých 
oblastiach a na ubitej pôde

• Sezónne nastavenie na rýchlejšiu 
aktualizáciu harmonogramu bez 
potreby zmeny doby zavlažovania

VÝHODY MODULU WI-FI
• Poskytuje online správu zavlažovania 

a dokáže upozorniť na stav riadiacej 
jednotky a chybné zapojenie vodičov

• Štandardné programovanie ABC 
umožňuje vytvoriť tri nezávislé 
programy so šiestimi časmi spustenia 
na program a maximálnym trvaním 
zavlažovania 24 hodín

• Funkcia Predictive Watering™ 
umožňuje presné nastavenie 
množstva vody pre dosiahnutie 
maximálnych úspor

• Kompatibilita so systémami Amazon 
Alexa™, Control4®, a HomeSeer™

• Všetky výhody Modulu WAND a 
jeho technické parametre si môžete 
pozrieť na 

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE
• Vstup transformátora: 120 V str. 

alebo 230 V str.
• Výstup transformátora (24 V str.): 1 A
• Výstup sekcie (24 V str.): 0,56 A
• P/MV výstup (24 V str.): 0,28 A
• Vstupy na pripojenie senzorov: 1

• Certifikáty (riadiaca jednotka): Plast 
IP55 (vonkajší model), UL, cUL, FCC, 
CE, RCM, ISED

• Certifikáty (modul): Wi-Fi b/g/n, 
Bluetooth® 5.0, UL, cUL, FCC, CE, 
RCM, ISED

• Záručná doba: 2 roky

X2
Výška: 23 cm 
Šírka: 19 cm 
Hĺbka: 10 cm

Táto riadiaca jednotka s možnosťou online prístupu ponúka rýchle programovanie 
harmonogramu a podporuje vylepšené funkcie na úsporu vody.

Smart WaterMark
Pri použití s modulom WAND sa považuje za spoľahlivý nástroj 
na úsporu vody

MODUL WAND

Model Popis

WAND Bluetooth a Wi-Fi modul pre platformu na riadenie zavlažovania Hydrawise

Kompatibilita:

Softvér   
Hydrawise

Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné 
známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG Inc. a akékoľvek 
použitie týchto značiek spoločnosťou Hunter Industries je na 
základe licencie. Amazon Alexa je ochranná známka spoločnosti 
Amazon.com Inc. alebo jej pridružených spoločností. Control4 je 
registrovaná ochranná známka spoločnosti Control4 Corporation 
v Spojených štátoch a/alebo iných krajinách. HomeSeer je 
ochranná známka spoločnosti HomeSeer Technologies LLC.

WAND Modul
Výška: 2 cm 
Šírka: 5 cm 
Hĺbka: 5 cm

Senzor 
Rain-ClikTM


