
 

Gondolja újra a Wi-Fi vezérlést  
AZ  X2™  ÉS A WAND ESZKÖZÖKKEL

Könnyen Kezelhető  
Forgókapcsoló és Gombok 
Gyors, ABC-stílusú programozáshoz

Rapid Programming™ 
Alapértelmezett ütemezések 
online hozzárendelése  
másodpercek alatt

Egyszerű Frissítés  
Wi-Fi-re 
Maximális vízmegtakarítás és 
teljes körű távoli hozzáférés 

Akár 14 Zóna Öntözése 
Az egészséges zöld 
környezetet boldog  
ügyfelet jelent

Hydrawise™ Intelligens Öntözés 
Az X2 vezérlő a WAND modullal csatlakozik 
a Hydrawise platformhoz, a kivitelezők és 
háztulajdonosok első számú intelligens 
öntözési megoldásához.

Háttérvilágítású 
Kijelző 

Bármilyen környezetben 
könnyen leolvasható

Jobb Felügyeleti Szoftver  
Gyorsabb telepítés, egyszerű 
beállítás, hogy több idő maradjon 
arra, amit szeret!

CSALÁDI HÁZAK ÉS KÖZTERÜLETEK ÖNTÖZÉSÉRE | Built on Innovation®

En savoir plus. Visiter hunterindustries.com



• A 14 állomásos modell két közös terminál kimenettel 
ideális a különböző lakóterületekhez

• A beépített, öntött csőcsatlakozó aljzat gyorsabb  
helyszíni bekötést biztosít

• A ROAM távirányító kényelmes helyszíni karbantartást 
tesz lehetővé Wi-Fi-vel vagy anélkül

• A Wi-Fi LED és a beállítógombok jól láthatók és könnyen 
elérhetők a vezérlőn

• A nagyobb zárnyílás nagyobb, stabilabb zárszerkezetek 
beszerelését teszi lehetővé

• Az ergonomikusan kialakított forgókapcsoló és a 
programozó gombok könnyebben kezelhetők 

• Az állomás maximális mérete 12, csak egy közös 
terminál kimenettel

• A vezérlő LCD kijelzőjén nem jelenik meg súgószöveg,  
amikor a vezérlőt a háztulajdonos Wi-Fi hálózatához 
csatlakoztatják, ami azt jelenti, hogy további időre és 
támogatásra van szükség

• A Wi-Fi LED és a beállítógombok a kábelrekeszben  
vannak elrejtve

• A zárnyílás csak kisebb lakatokhoz megfelelő, amelyek 
könnyen eltörhetnek 
 

MECHANIKAIHÁTRÁNYOK

A SZOFTVER HÁTRÁNYAI

MECHANIKAI ELŐNYÖK

A SZOFTVER ELŐNYEI 
• A távoli felügyelethez nem áll rendelkezésre kényelmes 

asztali verzió, ezért további időre van szükség a kis 
képernyős mobileszközökön

• A Wi-Fi-hez való csatlakozás nehézsége a felhasználók 
frusztrációját és negatív szoftverértékeléseket 
eredményezett

• A vezérlőhöz való megosztott távoli hozzáférés a 
háztulajdonos fiókjának használatával problémákat 
okoz, amikor karbantartó váltás történik

• Hiányoznak az olyan kivitelezői eszközök, mint a fejlett 
jelentéskészítés, a munkalapok, a naptárnézet és a 
vezérlő módosítási naplói

• Nincs Ciklus és Áztatás a lefolyás megakadályozására, 
illetve nincs Rejtett programok funkció a 
háztulajdonosok tanácstalanságának mérséklése 
érdekében 

• Az e-mail-értesítések és az alkalmazásriasztások 
leállnak, amikor a vezérlőrendszer offline állapotba kerül, 
ami többlet vízhasználathoz vezet, mivel az időjárási 
adatok elérhetetlenné válnak

• Nem lehet szabályozni a világítást, és nem lehet 
hozzáadni személyes vagy nyilvánosan elérhető 
időjárás-állomásokat a speciális  
víztakarékosság érdekében

• Bluetooth® Wi-Fi megosztás a gyorsabb 
internetbeállításhoz

• Két további Wi-Fi beállítási lehetőség hasznos LCD 
beállítási üzenetekkel a vezérlőn

• Kényelmes alkalmazás és asztali vezérlés automatikus 
ütemezett biztonsági mentésekkel a felhőn keresztül

• Hydrawise ütemezés bármely X2 vezérlőhöz a teljes 
beállításhoz másodpercek alatt Rapid Programming 
technológiával 

• A végfelhasználók és az kivitelezők nem osztják 
meg a fiókokat, ami maximális biztonságot, 
elszámoltathatóságot és ügyfél-adatvédelmet biztosít

• Virtuális ET beállítások konfigurálása, Predictive 
Watering™ technológiával végrehajtott aktiválások, 
személyes időjárás-állomások és több időjárás-állomás az 
akár 50%-os vízmegtakarítás érdekében

• A Hydrawise öntözési ütemezések további indítási 
időpontokat és hosszabb üzemeltetési időket biztosítanak 
a növények igényeihez bármilyen környezetben

• Megtekintheti a vezérlő naplóit, és valós idejű 
rendszerriasztásokat kaphat a gyorsabb karbantartáshoz

VERSENYTÁRS X2 VEZÉRLŐ
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