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BİREYSEL VE TİCARİ SULAMA
Built on Innovation®

01 Bağlı: Bluetooth ®'u eşleştirme  
Wi-Fi'ye bağlanmayı daha hızlı  
ve kolay hale getirir

02 Uyarlanabilir: Uyarlanabilir: Wi-Fi 
kullanılamadığında veya kontrol 
ünitesine erişmek zor olduğunda 
akıllı telefonunuzu manuel uzaktan 
kumanda olarak kullanın

03 Verimli: Rapid Programming™ 
(Hızlı Programlama) Teknolojisi 
ile saniyeler içinde tam program 
kurulumu için Hydrawise™ Yazılım 
programlamasını kopyalayıp 
herhangi bir X2 Kontrol Ünitesine 
yapıştırın

X2™  KONTROL ÜNITESI 
Çok yönlü X2 Kontrol Ünitesi, konut ve hafif ticari uygulamalar için yüksek 
verimli ve güvenilir otomatik sulama sağlar. Basit, takılabilir WAND Modülü 
sayesinde, uzaktan erişim ve programlama için Hydrawise Yazılımı ile akıllı 
sulama yönetimi sağlar.

WAND en yeni kablosuz Bluetooth ® Teknolojisini sunar, böylece 
sistemi akıllı telefonunuzla uzaktan çalıştırabilirsiniz. Bu özellik, Wi-Fi 
kullanılamıyorsa Hydrawise Uygulamasını kullanarak X2 Kontrol Ünitesi 
kolayca kurmanızı sağlar. Ulaşılması zor bir konumdayken veya güvenlik  
ya da sağlık nedenleriyle mesafeyi korumak istediğinizde kontrol ünitenize 
erişmenizi sağlar. Ayrıca Hydrawise Yazılımı aracılığıyla sınırsız sayıda 
kontrol ünitesini yönetebilir, anlık durum güncellemelerini ve sistem 
uyarılarını alabilirsiniz.

ile X2 Kontrol  
Ünitesine Wi-Fi ekleyin

WAND
hunter.info/WAND

Bakımı hızlandırın
X2'i uzaktan kontrol edin -  
ROAM (300 m) veya  
ROAMA XL'le (3 km).

Rain-Clik™ 
Sensörekleyerek sudan 
ve daha fazlasından 
tasarruf edin
Dahili Quick Response™ 
(Hızlı Tepki™) Teknolisiji ile, 
yağmur yağmaya başlar 
başlamaz sulamayı kapatır.



Web sitesi  hunterindustries.com | Müşteri Destek Birimi  +1-760-752-6037 | Teknik Servis  +1-760-591-7383 

Müşterilerimizin başarılarına katkıda bulunmak bizim en büyük motivasyonumuzdur. Yeniliklere ve 
mühendisliğe olan tutkumuz tüm faaliyetlerimize yansır. Umuyoruz ki verdiğimiz eşsiz destek sayesinde, 
önümüzdeki uzun yıllar boyunca Hunter'ın müşteri ailesinin bir ferdi olmaya devam edeceksiniz.
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X2 ÖZELLİKLER VE ŞARTNAMELER

 X2 Kilit Avantajlar

• Hydrawise yazılımı ile yönetilen Wi-Fi özellikli
• Her biri 4 başlangıç zamanı ve 6 saate kadar çalışma 

süresi olan 3 esnek program
• Arkadan aydınlatmalı ekran her ortamda optimum 

görünürlük sağlar
• 110 ve 220 V güç kaynakları ile bağlantıya izin veren 

sigorta kutusu
• QuickCheck ™ (Hızlı Kontrol)Teknolojisi, hatalı saha 

kablolarının basit bir şekilde teşhis edilmesini sağlar
• Programları Gizle seçeneği sadeleştirmek için bir 

program ve bir başlangıç zamanı gösterir
• Sezon dışı dönemde sulamayı 99 güne kadar  

askıya alın
• Kısa devre koruması, kablolama hatalarını tespit eder  

ve sistem hasarı olmasını engelleyerek istasyonu atlar
• Easy Retrieve ™ (Kolay Yenilenebilir) Hafıza tüm  

sulama programını yedekler
• Yavaş kapanan vanalar veya pompa dolumu için  

İstasyonlar Arası Gecikme
• Döngü ve Islatma, yükseklik değişiklikleri bulunan 

alanlarda veya sıkı topraklardaki su israfını ve yüzey 
akışını önler

• Çalışma süresini değiştirmeden daha hızlı program 
ayarlamaları için mevsimsel ayarlama

• Garanti süresi: 2 yıl

X2
Model Açıklama

X2-400 4 istasyonlu kontrol ünitesi, 120 V dahili transformatör ve plastik kabinli, Amerikan tip priz

X2-600 6 istasyonlu kontrol ünitesi, 120 V dahili transformatör ve plastik kabinli, Amerikan tip priz

X2-800 8 istasyonlu kontrol ünitesi, 120 V dahili transformatör ve plastik kabinli, Amerikan tip priz

X2-1400 14 istasyonlu kontrol ünitesi, 120 V dahili transformatör ve plastik kabinli, Amerikan tip priz

X2-401-E 4 istasyonlu kontrol ünitesi, 230 V dahili transformatör, plastik kabinli, elektrik fişi dahil değildir

X2-601-E 6 istasyonlu kontrol ünitesi, 230 V dahili transformatör, plastik kabinli, elektrik fişi dahil değildir

X2-801-E 8 istasyonlu kontrol ünitesi, 230 V dahili transformatör, plastik kabinli, elektrik fişi dahil değildir

X2-1401-E 14 istasyonlu kontrol ünitesi, 230 V dahili transformatör, plastik kabinli, elektrik fiş dahil değildir

X2-401-A 4 istasyonlu kontrol ünitesi, 230 V dahili transformatör ve plastik kabinli, Avustralya tip priz

X2-601-A 6 istasyonlu kontrol ünitesi, 230 V dahili transformatör ve plastik kabinli, Avustralya tip pri

X2-801-A 8 istasyonlu kontrol ünitesi, 230 V dahili transformatör ve plastik kabinli, Avustralya tip pri

X2-1401-A 14 istasyonlu kontrol ünitesi, 230 V dahili transformatör ve plastik kabinli, Avustralya tip pri

WAND Hydrawise su yönetimi yazılımı için Bluetooth ®ve Wi-Fi modülü

WAND Wi-Fi Modülü 
Yükseklik: 2 cm 
Genişlik: 5 cm 
Derinlik: 5 cm

X2  Plastik, IP44  

Yükseklik: 23 cm  
Genişlik: 19 cm  
Derinlik: 10 cm 

Model

 WAND Wi-Fi Modülü Kilit Avantajları
• Kontrol ünitesi durumu ve hatalı kablolama uyarıları ile 

çevrimiçi sulama yönetimi sağlar
• 24 saate kadar çalışma süreleri ve 6 başlangıç zamanı 

ile geliştirilmiş programlama
• Predictive Watering™ (Hava Durumu Tahminli Sulama) 

maksimum su tasarrufu için hassas hava durumu 
ayarlamaları sağlar

• Amazon Alexa™, Control4 ® ve HomeSeer™ ev 
otomasyonu ile uyumluluk

• Bluetooth eşleştirmesi Wi-Fi'ye bağlanmayı daha hızlı 
ve kolay hale getirir

• Wi-Fi kullanılamadığında veya kontrol ünitesine erişim 
zor olduğunda akıllı telefonunuzu manuel uzaktan 
kumanda olarak kullanın

• Rapid Programming™ (Hızlı Programlama) Teknolojisi 
ile saniyeler içinde tam program kurulumu için 
Hydrawise Yazılım programlamasını kopyalayıp 
herhangi bir X2 Kontrol Ünitesine yapıştırın

• Garanti süresi: 2 yıl

Amazon Alexa, Amazon.com Inc. veya bağlı kuruluşlarının ticari markasıdır. Control4, Control4 Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer 

ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır. HomeSeer, HomeSeer Technologies LLC'nin ticari markasıdır. Bluetooth ® sözcük işareti ve logoları, Bluetooth SIG Inc. 

şirketine ait tescilli ticari markalardır ve Hunter Industries tarafından bu markaların her türlü kullanımı lisans kapsamındadır. 


