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Novos produtos, treinamentos e ferramentas para fazer a 
sua empresa crescer
Confira as últimas novidades na nossa linha de soluções profissionais em 2021 e veja o que está por vir 
em 2022.

PROGRAMA DE CONCEITOS BÁSICOS PARA 
INSTALAÇÕES DE IRRIGAÇÃO
Dê aos novos funcionários a confiança necessária para produzir 
resultados e contribuir com o crescimento da sua empresa. 
Oferecido gratuitamente, este treinamento online abrangente  
da Hunter University: 

• Apresenta os diversos componentes e técnicas necessários para 
instalação perfeita do sistema de irrigação 

• Inclui onze vídeos com ritmo personalizado que dão aos alunos  
a oportunidade de estudar em seus próprios horários

• Concede um certificado aos participantes que  
concluem o programa com sucesso, para que  
possam exibir sua conquista

THE VAULT
Desbloqueie "The Vault" a partir de janeiro de 2022 para aprender 
sobre os produtos da Hunter, participar de desafios, responder a 
perguntas semanais e conseguir moedas para ganhar prêmios. 
Nele, você pode:

• Aproveitar oportunidades exclusivas para aperfeiçoar suas 
habilidades e testar seu conhecimento

• Ganhar moedas de bônus participando de eventos de 
treinamento selecionados da Hunter, organizar demonstrações e 
oferecer promoções especiais de produtos

• Acessar ferramentas e informações valiosas para ajudar no 
crescimento da sua empresa

PROGRAMA DE CONCEITOS BÁSICOS PARA INSTALAÇÕES DE IRRIGAÇÃO

ATUALIZAÇÕES DO SOFTWARE CENTRALUS™

Habilite o controle na nuvem e os recursos de economia  
de água para os controladores ICC2 e ACC2. Os recursos  
atualizados incluem: 

• Melhorias na programação, conexão por celular e recursos  
de gerenciamento e controle remoto 

• Acesso muito seguro à nuvem e navegação baseada  
em mapas 

• Monitoramento e relatório da vazão 

• Relatórios de alarmes e histórico de irrigação  
detalhado com alertas de texto  
para dispositivos móveis
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MELHORIAS DO CONTROLADOR  
HPC COM HYDRAWISE
Agora o controlador HPC modular está ainda mais flexível, com 
maior número de setores e recursos simples de dois fios:

• O módulo compatível PCM-1600 permite a expansão rápida para 
até 23 setores convencionais

• O módulo PC-DM permite o controle de até 32 setores utilizando 
o popular sistema do decodificador EZ (até 28 setores se estiver 
somente com dois fios)

CONTROLADOR X2™ COM MÓDULO WAND
O controlador X2 ficou mais fácil de instalar com o novo 
compartimento de fiação embutida quando há necessidade  
de fazer a ligação com a alimentação principal. Agora, o  
módulo WAND traz a tecnologia Bluetooth para oferecer  
estes recursos úteis: 

• Compartilhamento do Bluetooth para mais agilidade na 
configuração do Wi-Fi

• Transferência da programação do controlador  
X2 para o Hydrawise

• Tecnologia Rapid Programming™ para copiar  
as programações do X2 em poucos segundos

• Controle remoto via Bluetooth quando o  
Wi-Fi não está disponível

ATUALIZAÇÕES DO SOFTWARE HYDRAWISE™

Veja algumas das nossas últimas novidades no Hydrawise, a 
plataforma de liderança do mercado:

• Recurso de suspensão por datas, para cancelamento da irrigação 
para os próximos eventos

• Recurso de lista de observação para ajudar os prestadores de 
serviços a gerenciar os principais clientes

• Um recurso de programas de cultivo com datas de início e fim 
flexíveis, para plantas recém-estabelecidas
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Gene Smith, presidente da divisão de 
irrigação paisagística e iluminação externa

Nosso objetivo é ajudar os clientes a prosperar. 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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MEDIDOR DE VAZÃO HC SEM FIO
Concebido para integração simples com a plataforma Hydrawise, o 
kit de comunicação do medidor de vazão HC sem fio:

• Economiza ainda mais tempo, material e mão de obra em 
qualquer novo projeto de adaptação ou instalação

• Disponibiliza dados confiáveis sobre a vazão, que economizam 
água e protegem os jardins quando há asfalto, concreto ou outra 
estrutura no caminho

• Funciona com os controladores HC, Pro-HC, HPC 
e HCC compatíveis com o Hydrawise

MÓDULO DE CONEXÃO POR CELULAR ICC2
Este módulo traz mais flexibilidade para conectar os controladores 
ICC2 à plataforma Centralus. Veja alguns dos principais benefícios:

• Módulo de comunicação por celular para uso com controladores 
ICC2 e a plataforma Centralus

• Conexão segura e confiável com a internet, sem necessidade de 
Wi-Fi ou LAN

• O cartão SIM pré-instalado permite a ativação rápida de dados e 
oferece opções convenientes de planos de serviço 

• Recursos de monitoramento de vazão pela nuvem, 
para acompanhar as taxas de vazão do sistema,  
com alertas e desligamento automático em caso  
de vazão elevada

CONTROLADOR A BATERIA NODE-BT  
COM BLUETOOTH®

O controlador a bateria mais fácil de programar do mercado agora 
traz mais recursos para os prestadores de serviços, para simplificar 
o gerenciamento no local e à distância:

• Copie e cole as programações de um controlador para o outro

• Veja e edite as programações de rega offline

• Baixe atualizações de firmware antes de realizar 
a instalação em áreas remotas

• Calendário visual de rega

A marca denominativa e os logotipos do Bluetooth® são marcas 
comerciais registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e seu  
uso pela Hunter Industries é feito sob licença.


