
IRRIGAÇÃO RESIDENCIAL E COMERCIAL
Built on Innovation®

 Saiba mais. Acesse hunterindustries.com ou entre em contato com o gerente de vendas da sua região.

01 Economize tempo: Gerencie de 
qualquer lugar com seu smartphone, 
tablet ou computador

02 Economize água: A tecnologia 
Predictive Watering™ ajusta os 
horários de rega com base nos dados 
meteorológicos locais

03 Simples de usar: O painel de controle 
e a interface sensível ao toque 
simplificam a programação

   

Experimente o Hydrawise 
hoje mesmo!

Acesse hydrawise.com

Economize água e proteja paisagens 
com o controlador HC compatível com 
Wi-Fi e a plataforma Hydrawise
Conquiste eficiência máxima com a combinação do software Hydrawise 
na nuvem com os controladores de irrigação HC da Hunter. A avançada 
plataforma Hydrawise oferece as ferramentas necessárias para a gestão das 
aplicações residenciais. 

A tecnologia Predictive Watering ajusta os cronogramas de irrigação com 
base em previsão de temperatura, probabilidade de chuva, velocidade 
do vento e umidade para proporcionar o máximo de economia de água e 
mantendo a paisagem bonita e saudável. O Hydrawise monitora a fiação 
no campo para chamar a atenção quando há necessidade de realizar 
manutenção, antes que ocorram danos onerosos na paisagem. Para ter o 
mais alto nível de proteção, adicione um medidor de vazão HC, simples de 
instalar, para alertá-lo sobre tubos ou aspersores quebrados.

https://hunter.info/hydrawise



CONTROLADOR HC RECURSOS E ESPECIFICAÇÕES

Principais Benefícios

• Número de setores: 6 ou 12 (fixo na área interna)
• Opções de programação padrão permitem seis 

programas de irrigação independente e seis horários de 
início por programa

• A opção de programação avançada oferece 
programação na estação com até seis horários de início 
disponíveis no total

• Entradas disponíveis para dois sensores para uso com 
qualquer sensor Clik e medidor de vazão HC

• Os resultados do setor podem ser usados também para 
ativar o relé de partida ou a válvula principal da bomba

• Com Wi-Fi para conexão rápida com o software 
Hydrawise

• Tela de toque colorida de 7 cm para fácil programação 
no painel de controle

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

Modelos:

Plástico interno  
 Altura: 15,2 cm 
Largura: 17,8 cm 
Profundidade: 3,3 cm

Especificações de operação

• Entrada do transformador: 120 VCA
• Saída do transformador (24 VCA): 1A
• Saída do setor de irrigação (24 VCA): 0,56A
• Saída P/MV (24 VCA): 0,28 A
• Aprovações: UL, cUL, FCC, CE, RCM
• Período de garantia: 2 anos

HC-075-FLOW-B  
(rosca BSP de 20 mm macho)
Altura: 8 cm
Comprimento: 23,2 cm
Profundidade: 8 cm
Peso: 0,9 kg

HC-100-FLOW-B  
(rosca BSP de 25 mm macho)
Altura: 9,3 cm
Comprimento: 26,2 cm
Profundidade: 8 cm
Peso: 1,4 kg

HC-150-FLOW-B  
(rosca BSP de 40 mm macho)
Altura: 16,2 cm
Comprimento: 43,1 cm
Profundidade: 12,5 cm
Peso: 6,6 kg

HC-200-FLOW-B  
(rosca BSP de 50 mm macho)
Altura: 16,2 cm
Comprimento: 44,7 cm
Profundidade: 12,5 cm
Peso: 7,4 kg

OPÇÕES DO HC

Modelos: Descrição

HC-075-FLOW-B Medidor de vazão com rosca BSP  
de 20 mm

HC-100-FLOW-B Medidor de vazão com rosca BSP  
de 25 mm

HC-150-FLOW-B Medidor de vazão com rosca BSP  
de 40 mm

HC-200-FLOW-B Medidor de vazão com rosca BSP  
de 50 mm

W-HC-FLOW-INT Kit de medidores de vazão HC sem 
fio, inclui transmissores e receptores 
(868 mHz)

W-HC-FLOW-AU Kit de medidores de vazão HC sem 
fio, inclui transmissores e receptores 
(915 mHz)

HC 

Modelo Descrição

HC-600i
Montagem fixa de plástico para parede de 
área interna com 6 setores, transformador de 
120 VCA

HC-601i-E
Montagem fixa de plástico para parede de 
área interna com 6 setores, transformador de 
230 VCA com conexões europeias

HC-601i-A
Montagem fixa de plástico para parede de 
área interna com 6 setores, transformador de 
230 VCA com conexões australianas

HC-1200i
Montagem fixa de plástico para parede de 
área interna com 12 setores, transformador de 
120 VCA 

HC-1201i-E
Montagem fixa de plástico para parede de 
área interna com 12 setores, transformador de 
230 VCA com conexões europeias

HC-1201i-A
Montagem fixa de plástico para parede de 
área interna com 12 setores, transformador de 
230 VCA com conexões australianas

Opções instaladas pelo usuário

• O medidor de vazão HC sem fio permite o 
monitoramento sem fio da vazão para os sistemas 
compatíveis para Hydrawise

Gene Smith, Presidente da divisão de 
Irrigação Paisagística e Iluminação Externa

Nossa motivação é ajudar os nossos clientes a terem sucesso. Nossa paixão por inovação e engenharia está em tudo o que 
fazemos, e o nosso compromisso é oferecer um suporte excepcional aos nossos clientes para que façam parte da família Hunter 
por muitos anos.
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