
 

Reimaginați controlul Wi-Fi  

CU X2™ ȘI WAND
Cadran și butoane ușor de utilizat 
Pentru o programare rapidă, în stil ABC

Rapid Programming™ 
Atribuiți programe implicite 
online în câteva secunde

Upgrade ușor la Wi-Fi 
Economie maximă de apă  
și acces total de la distanță 

Udă până la 14 zone 
Peisaje sănătoase înseamnă  
clienți fericiți

Irigare inteligentă Hydrawise™ 
Controlerul X2 cu modulul WAND se 
conectează la platforma Hydrawise, cea 
mai importantă soluție de irigare inteligentă 
pentru contractori și proprietari de locuințe

Afișaj  
retroiluminat 
Simplu de citit în 

orice mediu

Un software de  
management mai bun  
Instalare mai rapidă, configurare 
ușoară și mai mult timp pentru a  
face ceea ce vă place!

IRIGARE REZIDENȚIALĂ ȘI COMERCIALĂ | Built on Innovation®

Learn more. Visit hunterindustries.com



• Modelul cu 14 stații cu două ieșiri terminale comune este 
ideal pentru o varietate de peisaje rezidențiale

• Priza turnată încorporată pentru conducte asigură o  
cablare mai rapidă pe teren

• Telecomandă ROAM capabilă pentru o întreținere 
convenabilă la fața locului, cu sau fără Wi-Fi

• LED-ul Wi-Fi și butoanele de configurare sunt ușor de văzut 
și de accesat pe controler

• Orificiul de blocare mai mare permite instalarea unor 
dispozitive de blocare mai mari și mai rezistente

• Cadranul și butoanele de programare cu design ergonomic 
sunt mai ușor de utilizat 

• Dimensiunea maximă a stației este de 12 cu o singură 
ieșire terminală comună

• Nu este afișat niciun text de ajutor pe ecranul LCD al 
controlerului atunci când se conectează controlerul  
la rețeaua Wi-Fi a proprietarului, ceea ce înseamnă că 
este nevoie de timp și asistență suplimentară

• LED-ul Wi-Fi și butoanele de configurare sunt ascunse  
în compartimentul pentru cabluri

• Orificiul pentru blocare se potrivește doar lacătelor mai 
mici, care sunt vulnerabile la rupere 
 

DEZAVANTAJE MECANICE

DEZAVANTAJE SOFTWARE

AVANTAJE MECANICE

AVANTAJE SOFTWARE

• Nu este disponibilă o versiune desktop convenabilă 
pentru gestionarea de la distanță, astfel încât este 
necesar timp suplimentar pe dispozitive mobile cu  
ecran mic

• Dificultatea de conectare la Wi-Fi a dus la frustrarea 
utilizatorilor și la recenzii negative ale software-ului

• Accesul partajat de la distanță la controler folosind 
contul de proprietar duce la probleme atunci când are 
loc schimbarea personalului

• Nu dispune de instrumente pentru contractori, cum 
ar fi raportarea avansată, fișele de lucru, vizualizarea 
calendarului și jurnalele de modificări ale controlerului

• Nu există ciclul și înmuierea pentru prevenirea 
scurgerilor de apă sau funcția de programe ascunse 
pentru a limita confuzia proprietarilor de locuințe 

• Notificările prin e-mail și alertele din aplicație se opresc 
atunci când sistemul controlerului trece offline, ceea ce 
duce la o utilizare suplimentară a apei, deoarece datele 
meteorologice devin inaccesibile 

• Imposibilitatea de a controla iluminatul sau de a adăuga 
stații meteorologice personale sau disponibile public 
pentru economii avansate de apă

• Partajare Bluetooth® prin Wi-Fi pentru o configurare mai 
rapidă a internetului 

• Două opțiuni suplimentare de configurare Wi-Fi, cu mesaje 
de configurare utile pe ecranul LCD al controlerului

• Control convenabil prin aplicație și pe desktop cu 
programarea automată a copiilor de rezervă prin cloud

• Programarea Hydrawise la orice controler X2 pentru o 
configurare completă în câteva secunde cu tehnologia 
Rapid Programming 

• Utilizatorii finali și contractorii nu partajează conturile, ceea 
ce asigură un nivel maxim de securitate, responsabilitate și 
confidențialitate pentru clienți

• Configurați setările Virtual ET, declanșatoarele tehnologiei 
Predictive Watering™, stații meteorologice personale și 
stații meteorologice multiple pentru economii de apă de 
până la 50%

• Programele de stropire Hydrawise oferă timpi de pornire 
suplimentari și timpi de funcționare mai lungi pentru 
cerințele plantelor în orice mediu

• Vizualizați jurnalele controlerului și primiți  
alerte de sistem în timp real pentru o întreținere mai rapidă

CONCURENT CONTROLER X2
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