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أنظمة الري السكنية والتجارية
Built on Innovation®

01Bluetooth® إمكانية االتصال: يجعل الربط عبر 
االتصال بـ Wi-Fi أسرع وأسهل

المواءمة: استخدم الهاتف الذكي كجهاز تحكم عن 02
ُبعد يدوي عندما يكون اتصال Wi-Fi غير متاح 

أو كان من الصعب الوصول إلى وحدة التحكم

03 Hydrawise™ الكفاءة: انسخ جدول برنامج
والصقه إلى أي وحدة تحكم X2 إلعداد الجدول 

 الزمني الكامل في ثواٍن باستخدام تقنية 
Rapid Programming™

X2™ وحدة تحكم
 توفر وحدة التحكم X2 متعددة االستخدامات الري التلقائي عالي الفعالية والموثوق للتطبيقات 

السكنية والتجارية البسيطة. وتتيح وحدة WAND البسيطة الخارجية إدارة الري الذكية باستخدام 
برنامج Hydrawise للوصول والبرمجة عن ُبعد.

تقدم WAND أحدث تقنيات ®Bluetooth الالسلكية، حتى تتمكن من تشغيل النظام عن ُبعد 
باستخدام هاتفك الذكي. وتتيح لك هذه اإلمكانية تثبيت وحدة تحكم X2 بسهولة باستخدام تطبيق 

 Hydrawise إذا كانت Wi-Fi غير متوفرة. وتتيح لك الوصول إلى وحدة التحكم عندما تكون 

في مكان يصعب الوصول إليه أو إذا كنت ترغب في الحفاظ على مسافة ألسباب أمنية أو صحية. 
 ويمكنك أيًضا إدارة عدد غير محدود من وحدات التحكم وتلقي تحديثات الحالة الفورية والحصول 

.Hydrawise على تنبيهات النظام عبر برنامج

 أضف Wi-Fi إلى 
وحدة التحكم X2 مع

WAND
hunter.info/WANDAR

َسّرع عملية الصيانة
 تحكم بوحدة X2 عن ُبعد باستخدام 

 ROAM جهاز التحكم عن ُبعد 
 ROAM XL 300 متر( أو( 

)3 كيلومترات(.

وفِّر المياه والمزيد بإضافة 
 Rain-Clik™ مستشعر

Quick Response™ تعمل تقنية 
 المضمنة على إيقاف الري بمجرد 

بدء هطول األمطار.

http://hunterindustries.com
http://hunter.info/WAND


موقع الويب hunterindustries.com | دعم العمالء 6037-752-760-1+ | خدمات الدعم الفني 1-760-591-7383+ 

تعتبر مساعدة عمالئنا في تحقيق النجاح بمثابة حافز لنا على العمل. بالرغم من أن شغفنا باالبتكار والتصميم الهندسي هو األساس الذي تقوم 
 Hunter عليه جميع أعمالنا، فإن التزامنا بتقديم دعم فريد من نوعه هو الغاية التي نسعى من خاللها ألن تكون ضمن مجموعة عمالء

لسنوات قادمة.
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وُمسجلة في الواليات المتحدة وبلدان أخرى.         الرجاء إعادة التدوير.

X2 ميزات ومواصفات

X2 الميزات األساسية لوحدة

 	Hydrawise بإدارة من برنامج Wi-Fi إمكانية
3 برامج مرنة مع 4 أوقات بدء لكل منها وأوقات تشغيل تصل الى 6 ساعات	 
توفر الشاشة ذات اإلضاءة الخلفية رؤية مثالية في أي ضوء	 
يتيح صندوق التوصيل المتوافق االتصال بمصادر طاقة 110 و220 فولت	 
توفر تقنية ™QuickCheck اختبارات تشخيص بسيطة لتوصيالت األسالك 	 

غير الصحيحة
يعرض خيار "إخفاء البرامج" برنامًجا واحًدا ووقت بدء واحد للتبسيط	 
إمكانية تعليق الري حتى 99 يوًما في غير الموسم	 
تكتشف حماية الدائرة القصيرة عيوب األسالك وتتخطى المحطة دون إحداث 	 

ضرر بالنظام
 تقوم تقنية ™Easy Retrieve بالنسخ االحتياطي في الذاكرة لجدول 	 

الري بأكمله
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 للجدول دون تغيير أوقات التشغيل	 
فترة الضمان: سنتان	 

X2
الوصفالموديل

X2-400وحدة تحكم 4 محطات، محول داخلي 120 فولت ومقبس أمريكي مع كابينة بالستيكية

X2-600وحدة تحكم 6 محطات، محول داخلي 120 فولت ومقبس أمريكي مع كابينة بالستيكية

X2-800وحدة تحكم 8 محطات، محول داخلي 120 فولت ومقبس أمريكي مع كابينة بالستيكية

X2-1400وحدة تحكم 14 محطة، محول داخلي 120 فولت ومقبس أمريكي مع كابينة بالستيكية

X2-401-Eوحدة تحكم 4 محطات، محول داخلي 230 فولت مع علبة بالستيكية، القابس غير ُمضّمن

X2-601-Eوحدة تحكم 6 محطات، محول داخلي 230 فولت مع علبة بالستيكية، القابس غير ُمضّمن

X2-801-Eوحدة تحكم 8 محطات، محول داخلي 230 فولت مع علبة بالستيكية، القابس غير ُمضّمن

X2-1401-Eوحدة تحكم 14 محطة، محول داخلي 230 فولت مع علبة بالستيكية، والقابس غير ُمضّمن

X2-401-Aوحدة تحكم 4 محطات، محول داخلي 230 فولت ومقبس أسترالي مع كابينة بالستيكية

X2-601-Aوحدة تحكم 6 محطات، محول داخلي 230 فولت ومقبس أسترالي مع كابينة بالستيكية

X2-801-Aوحدة تحكم 8 محطات، محول داخلي 230 فولت ومقبس أسترالي مع كابينة بالستيكية

X2-1401-Aوحدة تحكم 14 محطة، محول داخلي 230 فولت ومقبس أسترالي مع كابينة بالستيكية

WANDHydrawise لبرنامج إدارة ري Wi-Fi ووحدة Bluetooth® اتصال

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

العمق: 5 سم

 X2 
 تصنيف IP44 للبالستيك

 االرتفاع: 23 سم
 العرض: 19 سم

العمق: 10 سم

الموديل

WAND Wi-Fi الميزات األساسية لوحدة

 توفر إدارة للري عبر اإلنترنت مع تنبيهات عن حالة وحدة التحكم 	 
وأعطال األسالك

زيادة البرمجة مع 6 أوقات بدء مع أوقات تشغيل تصل إلى 24 ساعة	 
 توفر ™Predictive Watering تعديالت دقيقة للطقس للوصول إلى 	 

أقصى حد من توفير المياه
 	 HomeSeer™و Control4®و Amazon Alexa™ توافق مع 

لألتمتة المنزلية
يجعل الربط عبر Bluetooth االتصال بـ Wi-Fi أسرع وأسهل	 
 	 Wi-Fi استخدم الهاتف الذكي كجهاز تحكم عن ُبعد يدوي عندما يكون اتصال

غير متاح أو كان من الصعب الوصول إلى وحدة التحكم
انسخ جدول برنامج Hydrawise والصقه إلى أي وحدة تحكم X2 إلعداد 	 

Rapid Programming الجدول الزمني الكامل في ثواٍن باستخدام تقنية
فترة الضمان: سنتان	 

 ُتعد Amazon Alexa عالمة تجارية مملوكة لشركة .Amazon.com Inc أو الشركات التابعة لها. ُتعد Control4 عالمة تجارية مسجلة لصالح شركة Control4 في الواليات المتحدة و/أو البلدان األخرى. 
ُتعد عالمة كلمة ®Bluetooth والشعارات عالمات تجارية مسجلة مملوكة لشركة .Bluetooth SIG Inc وأي استعمال لمثل هذه العالمات من Hunter Industries هو بموجب ترخيص. 

http://hunterindustries.com

