Controlador HC com software
baseado na Web
ECONOMIA
DE ÁGUA
comprovada

CONTROLE SUA IRRIGAÇÃO A QUALQUER MOMENTO, DE QUALQUER LUGAR
Reduza chamadas caras de serviço com o acesso remoto para controlar seu sistema de irrigação através
de seu smartphone, tablet ou computador a qualquer momento, onde quer que você esteja. Chega de
desperdício de água. Chega de plantas mortas.

FÁCIL DE USAR
IInstalação simples e direta
com assistente de instalação
passo a passo. Controle direto
do seu smartphone, tablet ou
computador. Tela sensível ao
toque no monitor HC.

ECONOMIZE ÁGUA
Uso de informações das
estações meteorológicas e
previsões locais para prever,
alterar, monitorar, avaliar e
gerar relatórios sobre a sua
irrigação.

IRRIGAÇÃO COMERCIAL E RESIDENCIAL | Built on Innovation®
Saiba mais. Acesse www.hunterindustries.com

ECONOMIZE TEMPO
Acesso remoto a qualquer
momento por smartphone,
tablet ou computador.
Acesso ao gerenciamento do
prestador de serviços pelo
login na conta.

MONITORE A UTILIZAÇÃO DE
ÁGUA
Medidor de fluxo opcional para
detectar tubos e cabeças de spray
quebrados, cabeamento defeituoso ou válvulas com vazamento.
Visualize a utilização de água de
cada ciclo de irrigação com um medidor de fluxo e descubra quando
a utilização de água em um setor
não esteja correta.

Controlador HC com software
Hydrawise baseado na Web
TM

RECURSOS
• Gerencie os controladores do cliente por dispositivos inteligentes,
de casa ou do escritório
• Irrigação inteligente baseada em condições climáticas locais com
ajustes do Predictive Watering™
• Use o aplicativo como controle remoto para aumentar a eficiência
• Programação fixa com irrigação previsível baseada na
temperatura, chuva, umidade e velocidade do vento das previsões
• Acesso livre a estações de meteorologia com sede em aeroportos
para recebimento de informações sobre as condições climáticas
locais
• Armazene layouts de paisagismo e irrigação on-line
• Use o aplicativo para receber alertas de solução de problemas
remota
• Tela gráfica de toque e retro-iluminada

RECURSOS OPCIONAIS
• Monitore o fluxo com a instalação do medidor
de fluxo opcional. Alertas de excesso ou falta de
fluxo no setor de irrigação individual, além de
relatórios de utilização de água por setor
• Notificações de alertas por SMS
• Acompanhe 5 estações meteorológicas para
receber informações sobre as condições
climáticas locais
• Amplie seu controlador com 12 setores para
36 setores

HC - QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES: ORDEM 1 + 2 + 3 + 4

1

2

Modelos

Transformador

01 = 230 VCA

HC-6 = Controlador com 6
estações e conexão Wi-Fi

3

Interiores/exteriores

i = Modelos para interiores

4

+

Opções

(Em branco) =
Sem opções

HC-12 = Controlador com 12
estações e conexão Wi-Fi

E = 230 VCA com
conexões europeias

HC-601i = Controlador de
interiores com 6 estações e
conexão Wi-Fi, sem transformador

A = 230 VCA com
conexões australianas
(o modelo para
exteriores tem transformador interno
com cabo)

HC-1201i = Controlador para
interiores com 12 estações e
conexão Wi-Fi, sem transformador

Exemplos:
HC-601i = Controlador de plástico para interiores com 6 estações de 230 VCA, sem transformador
HC-1201i = Controlador de plástico para interiores com 12 estações de 230 VCA, sem transformador
HC-601i-A = Controlador de plástico para interiores australiano com 6 estações de 230 VCA
HC-1201i-A = Controlador de plástico para interiores australiano com 12 estações de 230 VCA
HC-601i-E = Controlador de plástico para interiores europeu com 6 estações de 230 VCA
HC-1201i-E = Controlador de plástico para interiores europeu com 12 estações de 230 VCA

Adicione um Rain-Clik® para
aumentar a proteção e para
desligamento no local

+

Adicione um medidor de fluxo
opcional para alertas de fluxo
e monitoramento do consumo
de água

HYDRAWISE - OPÇÕES DE PLANO DE SOFTWARE

HC-OPTIONS

Modelos

Descrição

Modelos

Descrição

HC-PLAN-ENTHUSIAST

Plano Enthusiast - Receba alertas por SMS, use estações de
meteorologia adicionais

HC-1200M

Módulo de expansão com 12 estações

HC-PLAN-CONTRACTOR

Plano Contractor - Gerencie até 50 controladores e 5
usuários da equipe do prestador de serviços

HC-075-FLOW-B

Medidor de fluxo com rosca BSP de
20 mm (3/4")

HC-PLAN-BRONZE

Plano Bronze - Gerencie até 100 controladores e até 15
usuários da equipe do prestador de serviços

HC-100-FLOW-B

Medidor de fluxo com rosca BSP de
25 mm (1")

HC-PLAN-SILVER

Plano Silver - Gerencie até 150 controladores e até 30
usuários da equipe do prestador de serviços

HC-PLAN-GOLD

Plano Gold - Gerencie até 200 controladores e até 45
usuários da equipe do prestador de serviços

HC-PLAN-PLATINUM

Plano Platinum - Gerencie 200 ou mais controladores e 45
ou mais usuários da equipe do prestador de serviços

*Todos os planos têm duração de 1 ano
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