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X2™

الميزات األساسية
عدد المحطات: 	 

4 أو 6 أو 8 أو 14 )طرازات ثابتة( 	 
وحدة تحكم السلكية ُتدار تلقائًيا بواسطة برنامج 	 

Hydrawise®

توفر الشاشة ذات اإلضاءة الخلفية رؤية مثالية في 	 
أي ضوء

3 برامج مرنة مع 4 أوقات بدء لكل، تمتد كل منها 	 
حتى 6 ساعات تشغيل

يوفر ™QuickCheck تشخيصات بسيطة 	 
لتوصيالت األسالك غير الصحيحة

يعرض خيار إخفاء البرامج برنامًجا واحًدا ووقت 	 
بدء واحد للتبسيط

إمكانية تعليق الري حتى 99 يوًما في غير الموسم	 
تكتشف حماية الدائرة القصيرة عيوب األسالك 	 

وتتخطى المحطة دون إحداث ضرر بالنظام
تقوم تقنية ™Easy Retrieve بالنسخ االحتياطي 	 

في الذاكرة لجدول الري بأكمله 
تأخير بين المحطات للمحابس ذات اإلغالق البطيء 	 

أو إلعادة شحن المضخة
تمنع دورات الري وفترات االمتصاص هدر المياه 	 

وجريانها في المناطق متغيرة االرتفاعات أو في 
أنواع التربة الضيقة 

ضبط موسمي لتعديالت أسرع للجدوال دون تغيير 	 
أوقات التشغيل

WI-FI ميزات وحدة
توفر برمجة سريعة وإدارة للري عبر اإلنترنت 	 

وتنبيهات عن حالة جهاز التحكم
برمجة ABC قياسية تتضمن 6 برامج و6 أوقات 	 

بدء أو جداول زمنية متقدمة تتضمن 36 وقت بدء، 
وأوقات تشغيل تصل إلى 24 ساعة

توفر ميزة ™Predictive Watering تعديالت 	 
دقيقة بحسب ظروف الطقس ألقصى توفير للمياه

 	 Control4®و Amazon Alexa™ توافق مع
لألتمتة المنزلية

 	 WAND انظر الميزات والمواصفات الكاملة لوحدة
Fi	Wi في

مواصفات التشغيل
خط إدخال المحول: 120 أو 230 فولت تيار متردد	 
مخرجات المحول )24 فولت تيار متردد: 1 أمبير	 
 مخرجات المحطة )24 فولت تيار متردد: 	 

0.56 أمبير
 مخرجات المضخة/المحبس الرئيسي 	 

)24 فولت تيار متردد(: 0.28 أمبير
مداخل أجهزة االستشعار: 1 	 

 	 ،UL ،للبالستيك IP44 :)الموافقات )وحدة التحكم
RCM ،CE ،FCC ،cUL

 	 ،Wi-Fi b/g/n :)الموافقات )وحدة التحكم
FCC ،RCM ،UL ،CE ،Bluetooth 5.0

فترة الضمان: سنتان	 

WAND Wi	Fi وحدة
 االرتفاع: 2 سم 
 العرض: 5 سم

العمق: 5 سم

X2
 االرتفاع: 23 سم
 العرض: 19 سم

العمق: 10 سم

تتميز وحدة التحكم هذه التي تعمل عبر اإلنترنت ببرمجة سريعة للجداول وميزات متقدمة لتوفير المياه.

Smart WaterMark
WAND Wi	Fi معروف كأداة مسؤولة عن توفير المياه عند استخدامها مع وحدة

WAND WI-FI وحدة

الوصفالموديل

WANDHydrawise لبرنامج إدارة المياه Wi	Fi وحدة

 متوافقة مع: 

 ROAM جهاز التحكم عن بعد
 جهاز التحكم عن بعد 

ROAM XL

Hydrawise® مستشعر برنامج 
Rain-Clik

منشئ مواصفات X2: اطلب 1 + 2 + 3

قابس كهرباء3المحول2الموديل1

)فارغة( = قابس أمريكي 00 = 120 فولت تيار مترددX2-4 = 4 محطات

E = قابس أوروبيX2-6 = 6 محطات 01 = 230 فولت تيار متردد

A = قابس أستراليX2-8 = 8 محطات

X2-14 = 14 محطة

 أمثلة:  
 X2-1401-E = وحدة تحكم 14 محطة، محول داخلي 230 فولت تيار متردد مع قابس أوروبي
X2-1401-A = وحدة تحكم 14 محطة، محول داخلي 230 فولت تيار متردد مع قابس أسترالي

تعد Amazon Alexa عالمة تجارية مملوكة لشركة Amazon.com أو الشركات التابعة 
لها. تعد Control4 عالمة تجارية مسجلة لشركة Control4 في الواليات المتحدة و/أو 

البلدان األخرى.


