
 Dowiedz się więcej. Wejdź na stronę hunterindustries.com lub skontaktuj się ze swoim menedżerem regionu.

PRZYDOMOWE I KOMERCYJNE SYSTEMY NAWADNIAJĄCE
Built on Innovation™

01 Łączność: sparowanie przez 
Bluetooth® sprawia, że łączenie się  
z Wi-Fi jest szybsze i łatwiejsze

02 Adaptabilność: używaj smartfona 
jako ręcznego pilota, gdy sieć  
Wi-Fi jest niedostępna lub gdy  
dostęp do sterownika jest utrudniony

03 Wydajność: kopiuj i wklejaj 
harmonogramy oprogramowania 
Hydrawise™ do dowolnego 
sterownika X2 w celu przeniesienia, 
w ciągu kliku sekund, pełnego 
harmonogramu do innego  
sterownika dzięki technologii  
Rapid Programming™

STEROWNIK X2™ 
Wszechstronny sterownik X2 zapewnia wysoce wydajne i niezawodne 
automatyczne nawadnianie w ogrodach przydomowych i na niewielkich 
terenach komercyjnych. Prosty, wtykowy moduł WAND umożliwia 
inteligentne zarządzanie nawadnianiem dzięki oprogramowaniu 
Hydrawise oferującemu zdalny dostęp i programowanie.

Moduł WAND zapewnia najnowszą bezprzewodową technologię Bluetooth, 
która umożliwia zdalną obsługę systemu za pomocą smartfona. Ta funkcja 
pozwala na łatwą instalację sterownika X2 za pomocą aplikacji Hydrawise, 
jeśli sieć Wi-Fi jest niedostępna. Umożliwia komunikację ze sterownikiem, 
gdy znajduje się on w trudno dostępnym miejscu lub gdy konieczne jest 
zachowanie dystansu ze względów bezpieczeństwa lub zdrowia. Istnieje 
również możliwość zarządzania nieograniczoną liczbą sterowników, 
otrzymywania natychmiastowych aktualizacji statusu i powiadomień 
systemowych za pośrednictwem oprogramowania Hydrawise.

Dodaj obsługę Wi-Fi  
do sterownika X2 za  
pomocą modułu

WAND
hunter.info/WAND

Sprawniejsza konserwacja
Steruj zdalnie sterownikiem 
X2 za pomocą pilota  
ROAM (300 m) lub  
ROAM XL (3 km).

Oszczędzaj wodę i nie 
tylko dzięki czujnikowi 
Rain-Clik™
Wbudowana technologia 
Quick Response™ wyłącza 
nawadnianie, gdy tylko 
zaczyna padać deszcz.
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Pomagamy klientom odnieść sukces i to pobudza nas do dalszej pracy. Nasza pasja do wprowadzania innowacji oraz opracowywania nowych konstrukcji 
jest widoczna we wszystkim, co robimy. Naszym dodatkowym zobowiązaniem jest udzielanie naszym klientom wyjątkowego wsparcia. Mamy nadzieję, że 
to właśnie pozwoli nam utrzymać Cię w gronie klientów firmy Hunter przez długie lata.
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X2: FUNKCJE I SPECYFIKACJA

 X2: Główne Zalety

• Z obsługą Wi-Fi, zarządzany przez oprogramowanie 
Hydrawise

• 3 elastyczne programy, po 4 czasy startu każdy, z 
czasem pracy do 6 godzin

• Podświetlany wyświetlacz zapewnia optymalną 
widoczność w każdym miejscu

• Skrzynka przyłączeniowa umożliwia podłączenie do 
zasilaczy 110 i 220 V

• Technologia QuickCheck™ zapewnia prostą diagnostykę 
wadliwego okablowania w terenie

• Opcja Ukryj programy pokazuje dla uproszczenia jeden 
program i jeden czas startu

• Nawadnianie można zawiesić na maksymalnie 99 dni 
poza sezonem

• Zabezpieczenie przeciwzwarciowe wykrywa usterki 
okablowania i pomija sekcję bez uszkodzenia systemu

• Pamięć Easy Retrieve™ tworzy kopię zapasową całego 
harmonogramu nawadniania

• Opóźnienie między sekcjami w przypadku wolno 
zamykających się zaworów lub ładowania pompy

• Praca cykliczna i wsiąkanie zapobiegają marnowaniu 
wody i spływom wody na obszarach o zmiennej 
wysokości lub w zwięzłych glebach

• Sezonowe korekty w celu szybszego dostosowania 
harmonogramu bez zmiany czasów pracy

• Okres gwarancyjny: 2 lata

X2
Model Opis

X2-400 Sterownik 4-sekcyjny, wewnętrzny transformator 120 V i amerykańska wtyczka z plastikową obudową

X2-600 Sterownik 6-sekcyjny, wewnętrzny transformator 120 V i amerykańska wtyczka z plastikową obudową

X2-800 Sterownik 8-sekcyjny, wewnętrzny transformator 120 V i amerykańska wtyczka z plastikową obudową

X2-1400 Sterownik 14-sekcyjny, wewnętrzny transformator 120 V i amerykańska wtyczka z plastikową obudową

X2-401-E Sterownik 4-sekcyjny, wewnętrzny transformator 230 V z plastikową obudową, zestaw nie zawiera wtyczki

X2-601-E Sterownik 6-sekcyjny, wewnętrzny transformator 230 V z plastikową obudową, zestaw nie zawiera wtyczki

X2-801-E Sterownik 8-sekcyjny, wewnętrzny transformator 230 V z plastikową obudową, zestaw nie zawiera wtyczki

X2-1401-E Sterownik 14-sekcyjny, wewnętrzny transformator 230 V z plastikową obudową, zestaw nie zawiera wtyczki

X2-401-A Sterownik 4-sekcyjny, wewnętrzny transformator 230 V i australijska wtyczka z plastikową obudową

X2-601-A Sterownik 6-sekcyjny, wewnętrzny transformator 230 V i australijska wtyczka z plastikową obudową

X2-801-A Sterownik 8-sekcyjny, wewnętrzny transformator 230 V i australijska wtyczka z plastikową obudową

X2-1401-A Sterownik 14-sekcyjny, wewnętrzny transformator 230 V i australijska wtyczka z plastikową obudową

WAND Moduł Bluetooth i Wi-Fi dla oprogramowania Hydrawise służącego do zarządzania nawadnianiem

Moduł WAND 
Wysokość: 2 cm 
Szerokość: 5 cm 
Głębokość: 5 cm

X2 
Plastik IP44 

Wysokość: 23 cm 
Szerokość: 19 cm 
Głębokość: 10 cm

Model

 Główne Zalety Modułu WAND

• Umożliwia zarządzanie nawadnianiem online i 
otrzymywanie powiadomień o statusie sterownika i 
uszkodzeniach okablowania

• Zwiększone możliwości programowania dzięki 6 
czasom startu z czasem pracy do 24 godzin

• Funkcja Predictive Watering™ zapewnia precyzyjne 
dopasowanie pracy do pogody w celu maksymalnej 
oszczędności wody

• Zgodność ze asystentem Amazon Alexa™ oraz 
systemem automatyki domowej Control4® i 
HomeSeer™

• Sparowanie z Bluetooth sprawia, że łączenie się z 
siecią Wi-Fi jest szybsze i łatwiejsze

• Używaj smartfona jako ręcznego pilota, gdy sieć  
Wi-Fi jest niedostępna lub gdy dostęp do sterownika 
jest utrudniony

• Skopiuj i wklej harmonogram Hydrawise do 
dowolnego sterownika X2, aby skonfigurować pełny 
harmonogram w kilka sekund dzięki technologii  
Rapid Programming

• Okres gwarancyjny: 2 lata

Amazon Alexa jest znakiem towarowym firmy Amazon.com Inc. lub jej podmiotów stowarzyszonych. Control4 jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Control4 
Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. HomeSeer jest znakiem towarowym firmy HomeSeer Technologies LLC. Znak słowny i logo Bluetooth®  
są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG Inc., a wszelkie wykorzystanie takich znaków przez Hunter Industries odbywa się na  
podstawie licencji. 


