
 Mais informações. Acesse hunterindustries.com ou entre em contato com o gerente de área da sua região.

IRRIGAÇÃO RESIDENCIAL E COMERCIAL
Built on Innovation™

01 Conectado: o pareamento do 
Bluetooth® agiliza e simplifica a 
conexão com o Wi-Fi

02 Adaptável: use seu smartphone 
como controle remoto manual 
quando o Wi-Fi não estiver 
disponível ou se for difícil de 
acessar o controlador

03 Eficiente: copie e cole a 
programação do software 
Hydrawise™ em qualquer 
controlador X2 para configurar 
a programação completa em 
segundos com a tecnologia  
Rapid Programming™

CONTROLADOR X2™  
O versátil controlador X2 oferece irrigação automática altamente eficiente 
e confiável para aplicações residenciais e comerciais leves. O módulo 
WAND simples por plug-in viabiliza o gerenciamento inteligente da 
irrigação com o software Hydrawise para acesso e programação remotos.

O WAND disponibiliza a mais recente tecnologia Bluetooth sem fio, 
para que você possa operar o sistema de maneira remota com o seu 
smartphone. Esse recurso simplifica a sua tarefa de instalar o controlador 
X2 usando o aplicativo Hydrawise se o Wi-Fi não estiver disponível. 
Ele permite que você acesse o controlador quando ele estiver em um 
local de difícil acesso ou se você quiser manter a distância por motivos 
de segurança ou saúde. Além disso, você pode gerenciar um número 
ilimitado de controladores, receber atualizações de status imediatas e 
receber alertas do sistema por meio do software Hydrawise.

Adicione Wi-Fi ao 
controlador X2 com

WAND

Agilize a manutenção
Controle o X2 de maneira 
remota com ROAM (300 m) 
ou ROAM XL (3 km).

Economize água e  
outros adicionando um 
sensor Rain-Clik™
A tecnologia de  
Quick Response™  
incorporada desliga 
a irrigação assim que 
começa a chover.

hunter.info/WANDPT
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Nossa motivação é ajudar os nossos clientes a terem sucesso. 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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CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DO X2

 Principais Benefícios do X2

• Compatível com Wi-Fi, gerenciado pelo  
software Hydrawise

• Três programas flexíveis com quatro horários de início  
e até seis horas de tempo de rega

• O visor iluminado proporciona visibilidade excelente em 
qualquer configuração

• A caixa de passagem compatível permite a conexão com 
fontes de alimentação de 110 e 220 V

• A tecnologia QuickCheck™ oferece diagnóstico simples 
de fiação defeituosa em campo

• A opção Ocultar Programas exibe um programa e um 
horário de início para fins de simplificação

• Suspenda a irrigação por até 99 dias durante a  
baixa temporada

• A proteção contra curto-circuito detecta cabeamentos 
defeituosos e ignora o setor sem danos ao sistema

• A memória Easy Retrieve™ faz o backup de  
toda a programação de irrigação

• Atraso entre setores para válvulas de fechamento lento 
ou recarga da bomba

• Ciclo e Infiltração evita o desperdício e o escoamento 
da água em áreas com elevações diversas ou solos com 
baixa absorção

• Ajuste sazonal para ajuste rápido da programação sem 
alterar os tempos de rega

• Período de garantia: 2 anos

X2
Modelo Descrição

X2-400 Controlador de quatro setores, transformador interno de 120 V e conector americano com gabinete plástico

X2-600 Controlador de seis setores, transformador interno de 120 V e conector americano com gabinete plástico

X2-800 Controlador de oito setores, transformador interno de 120 V e conector americano com gabinete plástico

X2-1400 Controlador de quatorze setores, transformador interno de 120 V e conector americano com gabinete plástico

X2-401-E Controlador de 4 estações, transformador interno de 230 V com gabinete de plástico, plugue não incluído

X2-601-E Controlador de 6 estações, transformador interno de 230 V com gabinete de plástico, plugue não incluído

X2-801-E Controlador de 8 estações, transformador interno de 230 V com gabinete de plástico, plugue não incluído

X2-1401-E Controlador de 14 estações, transformador interno de 230 V com gabinete de plástico, plugue não incluído

X2-401-A Controlador de quatro setores, transformador interno de 230 V e conector australiano com gabinete plástico

X2-601-A Controlador de seis setores, transformador interno de 230 V e conector australiano com gabinete plástico

X2-801-A Controlador de oito setores, transformador interno de 230 V e conector australiano com gabinete plástico

X2-1401-A Controlador de quatorze setores, transformador interno de 230 V e conector australiano com gabinete plástico

WAND Módulo Bluetooth e Wi-FI para o software de gestão de irrigação do Hydrawise

Módulo WAND 
Altura: 2 cm 
Largura: 5 cm 
Comprimento: 5 cm

X2  
Plástico, IP44 

Altura: 23 cm 
Largura: 19 cm 
Profundidade: 10 cm

Modelo

 Principais Benefícios do Módulo WAND

• Oferece gestão online da irrigação com status do 
controlador e alertas de cabos defeituosos

• Maior programação, com 6 horas de início com tempos 
de rega de até 24 horas

• O Predictive Watering™ oferece ajustes de água 
precisos para maior economia de água

• Compatibilidade com a automação residencial da 
Amazon Alexa™, Control4®, e HomeSeer™

• O pareamento do Bluetooth agiliza e simplifica a 
conexão com o Wi-Fi

• Utilize seu smartphone como controle remoto manual 
quando o Wi-Fi estiver indisponível ou se for difícil 
acessar o controlador

• Copie e cole a programação do software Hydrawise  
em qualquer controlador X2 para configurar a 
programação completa em segundos com a tecnologia 
Rapid Programming

• Período de garantia: 2 anos

Amazon Alexa é marca comercial da Amazon.com Inc. ou de suas afiliadas. Control4 is é marca comercial registrada da Control4 Corporation nos Estados Unidos  
e/ou em outros países. HomeSeer é uma marca comercial da HomeSeer Tecnologies LLC. A marca denominativa Bluetooth® e seus respectivos logotipos são marcas 
comerciais registradas de propriedade da Bluetooth SIG Inc. e o uso de qualquer uma dessas marcas por parte da Hunter Industries é feito sob licença. 


