أنظمة الري السكنية والتجارية
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إمكانية االتصال :أضف وحدة WAND
لالتصال ببرنامج  Hydrawiseللبرمجة
السريعة وإدارة الري عبر اإلنترنت
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قابلية للتهيئة :حتى  41محطة مع  3برامج
و  4أوقات بدء لكل منها ،مع وقت تشغيل 6
ساعات في نمط عدم االتصال
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فعالية :تعديالت لدورات الري وفترات
االمتصاص وضبط موسمي ومزامنة Virtual
™ ،Solar Syncوتعديالت طقس قائمة على
التنبؤ مع وحدة WAND Wi-Fi

أضف WI-FI

https://hunter.direct/WAND

وحدة التحكم في الري ™ X2المزودة بتقنية Wi-Fi
تستمر وحدة تحكم  X2على نفس نهج مجموعة  ™X-Coreالشهيرة من خالل المجموعة نفسها من اإلمكانات الموثوقة وعالية الكفاءة ،ولكنها
تجلب إدارة الري الى الجيل التالي من خالل إتاحة اختيار إضافة خصائص متطورة لتوفير المياه باستخدام تقنية  Hunterالالسلكية الرائدة في
الصناعة ®.Hydrawise
يمكنك باستخدام  X2االحتفاظ بنمط البرمجة بالقرص المألوف من  .X-Coreإذا اخترت الترقية إلى إدارة  Hydrawiseالمستندة إلى
السحابة ،تكون البرمجة مألوفة وسريعة وسهلة بفضل معالج اإلعداد المفيد الذي يمكن استخدامه باستخدام هاتف ذكي أو جهاز مكتبي .تعمل
 Hydrawiseعلى زيادة وفورات المياه عن طريق تعديل الجداول الزمنية للري بشكل تلقائي استنادا إلى قراءات الطقس المحلية المستمدة من
اإلنترنت.
تضمن وحدة تحكم  X2تصميم مسطحات صحية وخضراء وتجعل إدارة الموقع أكثر راحة وجدوى لعمليات التركيب المعروفة .يمكنك ضبط
جداول الري بسرعة وإدارة عدد غير محدود من وحدات التحكم مع تحديثات حالة وحدة التحكم في الوقت الفعلي عبر برنامج .Hydrawise

أضف مستشعر مطر لتوفير الماء والمال

س ّرع عملية الصيانة
َ
تحكم بوحدة  X2عن بُعد باستخدام جهاز

™ Quick Responseالمدمجة على اإليقاف

التحكم عن بُعد  ROAM 300متر أو

الفوري للري بمجرد بدء هطول األمطار.

 ROAM XL 3كيلومترات.

لمنع هدر المياه ،تعمل تقنية االستجابة السريعة

تعرف على المزيد قم بزيارة الموقع  hunterindustries.comلمعرفة المزيد من المعلومات التفصيلية.

ميزات ومواصفات X2
الميزات األساسية لوحدة WAND Wi-Fi
•توفر برمجة سريعة وإدارة للري عبر اإلنترنت وتنبيهات عن حالة جهاز
التحكم
•برمجة  ABCقياسية مع  3برامج و  6أوقات بدء ،وأوقات تشغيل تصل إلى
 24ساعة
•توفر ™ Predictive Wateringتعديالت دقيقة للطقس للوصول إلى أقصى
حد من توفير المياه
•توافق مع ™ Amazon Alexaو® Control4لألتمتة المنزلية
•فترة الضمان :سنتان

الميزات األساسية لوحدة X2
•وحدة تحكم ثابتة  4أو  6أو  8أو  14محطة
•إمكانية  Wi-Fiبإدارة من برنامج Hydrawise
•توفر الشاشة ذات اإلضاءة الخلفية رؤية مثالية في أي ضوء
• 3برامج مرنة مع  4أوقات بدء لكل منها مع أوقات تشغيل تصل الى  6ساعات
•يوفر ™ QuickCheckاختبارات تشخيص بسيطة لتوصيالت األسالك غير
الصحيحة
•يعرض خيار "إخفاء البرامج" برنامجً ا واح ًدا ووقت بدء واحد للتبسيط
•إمكانية تعليق الري حتى  99يومًا
في غير الموسم
•تكتشف حماية الدائرة القصيرة عيوب األسالك وتتخطى المحطة دون إحداث
ضرر بالنظام

الموديل

•تقوم تقنية ™ Easy Retrieveبالنسخ االحتياطي في الذاكرة لجدول الري
بأكمله

X2
تصنيف  IP44للبالستيك
االرتفاع 23 :سم
العرض 19 :سم
العمق 10 :سم

•تأخير بين المحطات للمحابس ذات اإلغالق البطيء أو إلعادة شحن المضخة
•تمنع دورات الري وفترات االمتصاص هدر المياه وجريانها في المناطق متغيرة
االرتفاعات أو في أنواع التربة الضيقة
•ضبط موسمي لتعديالت أسرع للجدوال دون تغيير أوقات التشغيل
•فترة الضمان :سنتان

وحدة WAND Wi-Fi
االرتفاع 2 :سم
العرض 5 :سم
العمق 5 :سم

الموديل

الوصف

X2-400

وحدة تحكم  4محطات ،محول داخلي  120فولت ومقبس أمريكي مع كابينة بالستيكية

X2-600

وحدة تحكم  6محطات ،محول داخلي  120فولت ومقبس أمريكي مع كابينة بالستيكية

X2-800

وحدة تحكم  8محطات ،محول داخلي  120فولت ومقبس أمريكي مع كابينة بالستيكية

X2-1400

وحدة تحكم  14محطة ،محول داخلي  120فولت ومقبس أمريكي مع كابينة بالستيكية

X2-401-E

وحدة تحكم  4محطات ،محول داخلي  230فولت ومقبس أوروبي مع خزانة بالستيكية

X2-601-E

وحدة تحكم  6محطات ،محول داخلي  230فولت ومقبس أوروبي مع كابينة بالستيكية

X2-801-E

وحدة تحكم  8محطات ،محول داخلي  230فولت ومقبس أوروبي مع كابينة بالستيكية

X2-1401-E

وحدة تحكم  14محطة ،محول داخلي  230فولت ومقبس أوروبي مع كابينة بالستيكية

X2-401-A

وحدة تحكم  4محطات ،محول داخلي  230فولت ومقبس أسترالي مع كابينة بالستيكية

X2-601-A

وحدة تحكم  6محطات ،محول داخلي  230فولت ومقبس أسترالي مع كابينة بالستيكية

X2-801-A

وحدة تحكم  8محطات ،محول داخلي  230فولت ومقبس أسترالي مع كابينة بالستيكية

X2-1401-A

وحدة تحكم  14محطة ،محول داخلي  230فولت ومقبس أسترالي مع كابينة بالستيكية

WAND

وحدة  Wi-Fiلبرنامج إدارة الري Hydrawise

تعد  Amazon Alexaعالمة تجارية مملوكة لشركة  Amazon.comأو الشركات التابعة لها .تعد  Control4عالمة تجارية
مسجلة لشركة  Control4في الواليات المتحدة و/أو البلدان األخرى.
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تعتبر مساعدة عمالئنا في تحقيق النجاح بمثابة حافز لنا على العمل .بالرغم من أن شغفنا باالبتكار والتصميم الهندسي هو األساس الذي تقوم عليه جميع
أعمالنا ،فإن التزامنا بتقديم دعم فريد من نوعه هو الغاية التي نسعى من خاللها ألن تكون ضمن مجموعة عمالء  Hunterلسنوات قادمة.

3/20

RC-103-BR-X2-AR

حقوق الطبع والنشر ©  2020لشركة .Hunter Industries Inc  ،Hunterوشعار،Hunter
وجميع العالمات التجارية األخرى مملوكة لشركة  Hunter Industriesومُسجلة في الواليات
المتحدة والبلدان األخرى.

 ،Gene Smithالرئيس ،ري المسطحات
الخضراء واإلضاءة الخارجية

