
 

Veja o controle por Wi-Fi de outra forma   
COM X2™ E WAND

Botões e Seletores Fáceis de Usar 
Para programação rápida no estilo ABC

Rapid Programming™ 

Atribua programações padrão 
online em poucos segundos

Faça o Upgrade  
Facilmente para Wi-Fi 
Máxima economia de água e 
acesso remoto total

Rega até 14 Zonas
Jardins saudáveis fazem  
clientes felizes

Irrigação inteligente Hydrawise™ 
O controlador X2 com o módulo WAND 
conecta-se à plataforma Hydrawise, a 
principal solução de irrigação inteligente  
para prestadores de serviço e proprietários

Visor  
Retroiluminado 

Fácil de ler em 
qualquer ambiente

Melhor Software  
de Gerenciamento  
Instalação mais rápida, configuração 
fácil e mais tempo para fazer o que 
você gosta!

IRRIGAÇÃO RESIDENCIAL E COMERCIAL | Built on Innovation®

Aprenda mais. Visite hunterindustries.com



• O modelo de 14 setores com dois terminais com saídas 
comuns é ideal para uma variedade de jardins residenciais

• O receptáculo do conduíte moldado embutido 
proporciona maior rapidez para a fiação de campo

• O ROAM Remote viabiliza a manutenção conveniente no 
local com ou sem Wi-Fi

• Os botões de configuração e LED de Wi-Fi são fáceis de 
ver e acessar no controlador

• O maior orifício de trava do ferrolho permite a  
instalação de dispositivos de travamento maiores e  
mais resistentes

• Os botões de seleção e programação projetados visando 
a ergonomia são mais fáceis de usar 

• O tamanho máximo de setores é 12 com uma única saída 
de terminal comum

• Nenhum texto de ajuda é exibido no LCD do controlador 
na conexão do controlador à rede Wi-Fi do proprietário,  
o que significa que é necessário mais tempo e suporte

• O LED do Wi-Fi e os botões de configuração ficam ocultos 
no compartimento da fiação

• O orifício para trava do ferrolho serve somente para 
cadeados menores, que são vulneráveis epodem quebrar 
 

DESVANTAGENS MECÂNICAS

DESVANTAGENS DO SOFTWARE

VANTAGENS MECÂNICAS

VANTAGENS DO  SOFTWARE

• Não há nenhuma versão conveniente para desktop 
disponível para gerenciamento remoto, portanto é 
necessário mais tempo em dispositivos móveis de  
tela pequena

• A dificuldade de conexão com o Wi-Fi gerou frustração 
para o usuário e avaliações negativas do software

• O acesso remoto compartilhado ao controlador 
utilizando a conta do proprietário leva a problemas 
quando há rotatividade de funcionários

• Faltam ferramentas do prestador de serviços, como 
relatórios avançados, planilhas de trabalho, consulta de 
agenda e registros de alteração do controlador

• Não há Ciclo e Infiltração para impedir escoamento pela 
superfície ou recurso de programas ocultos para limitar 
a confusão do proprietário 

• As notificações por email e os alertas de aplicativos são 
interrompidos quando o sistema do controlador fica 
offline, levando ao uso de mais água quando os dados 
meteorológicos ficam inacessíveis 

• Incapacidade de controlar a iluminação ou adicionar  
estações meteorológicas pessoais ou disponíveis 
publicamente para economia de água

• Compartilhamento do Wi-Fi por Bluetooth® para agilizar 
a configuração da internet

• Duas outras opções de configuração de Wi-Fi com 
mensagens úteis de configuração de LCD no controlador

• Aplicativo conveniente e controle de desktop com 
backups automáticos da programação via nuvem

• Programação Hydrawise para qualquer controlador 
X2 para configuração completa em segundos com a 
tecnologia Rapid Programming 

• Os usuários finais e os contratados não compartilham 
contas, o que garante a máxima segurança, 
responsabilidade e privacidade do cliente

• Ajuste as configurações de ET virtual, acionadores 
da tecnologia Predictive Watering™, estações 
meteorológicas pessoais e várias estações 
meteorológicas para economizar até 50%

• Os horários de rega do hydrawise oferecem mais  
horários de início e tempos de rega mais longos para  
as necessidades das plantas em qualquer ambiente

• Veja os registros do controlador e receba aletras do 
sistema em tempo real para agilidade na manutenção

CONCORRENTE CONTROLADOR X2

A marca denominativa e os logotipos do Bluetooth® são marcas comerciais 
registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e seu uso pela  
Hunter Industries é feito sob licença. RC-103   C   X2    PT   12/22


