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MEDIDOR DE VAZÃO HC SEM FIO
Nunca mais seja obrigado a cavar túneis ou atravessar calçadas para instalar 
um sensor de fluxo

Projetado para integração simples com os sistemas de irrigação inteligente Hydrawise™, o medidor 
de vazão HC sem fio economiza tempo, materiais e mão de obra em qualquer novo projeto de 
instalação ou remodelagem. Quando há asfalto, concreto ou outros materiais de paisagismo no 
caminho, o medidor de vazão sem fio HC é a solução ideal para disponibilizar dados de vazão vitais, 
que maximizam a economia de água e protegem as paisagens. 

Nunca foi tão fácil ou econômico adicionar um dispositivo de monitoramento de vazão ao seu 
sistema de irrigação. Basta combinar o transmissor e o receptor sem fio com qualquer medidor de 
vazão HC para ativar recursos de monitoramento de fluxo altamente confiáveis para o seu sistema 
de controle Hydrawise. Compatível com medidores de vazão HC de 20, 25, 40 e 50 mm, o kit sem 
fio foi projetado para aplicações residenciais e comerciais.

A faixa de comunicação de 152 m do transmissor para o receptor flexibiliza a instalação. Não há 
mais necessidade de cavar túneis trabalhosos ou passar fios caros quando é possível enviar dados 
precisos sobre vazão, sem fio. Simplifique as instalações de medidores de vazão hoje mesmo com 
este kit inovador e econômico. 

01 Versátil: kit de comunicação sem fio 
para uso com qualquer medidor de 
vazão HC e HC, HPC compatível com 
Hydrawise, Pro-HC ou HCC

02 Conveniente: envia taxas e totais de 
vazão no nível de estação, sem fio, 
do sensor para o controlador, sem a 
necessidade de passar fios ou cavar 
trincheiras

03 Eficaz: proporciona comunicação de 
152 m na linha de visão do transmissor 
ao receptor

   



Gene Smith, Presidente da divisão de 
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Nossa motivação é ajudar os nossos clientes a terem sucesso. Nossa paixão por inovação e engenharia 
está em tudo o que fazemos, e o nosso compromisso é oferecer um suporte excepcional aos nossos 
clientes para que façam parte da família Hunter por muitos anos.
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MEDIDOR DE VAZÃO HC SEM FIO RECURSOS E ESPECIFICAÇÕES

Principais Benefícios

• Kit de comunicação sem fio para uso com qualquer medidor 
de vazão HC e HC, HPC compatível com Hydrawise, Pro-HC 
ou HCC

• Envia taxas e totais de vazão no nível de estação, sem fio, do 
sensor para o controlador, sem a necessidade de passar fios 
ou cavar trincheiras

• O transmissor operado por bateria é conectado ao sensor de 
vazão para detectar e comunicar as taxas de vazão e  
os totais

• O receptor é alimentado pelo controlador anfitrião e 
transfere os dados de vazão do sensor/transmissor para  
o controlador e para o software em nuvem 

Especificações de Operação

• Alcance de 152 m (linha de visão) do transmissor ao receptor

• Frequência de comunicação: 868 MHz para a América  
do Norte e 915 MHz para a Austrália e a Nova Zelândia

• Fonte de alimentação do transmissor:  
3 pilhas AA (incluídas)

• Fonte de alimentação do receptor:  
24 VAC do controlador anfitrião 

• Aprovados por FCC, CE, ISED e RCM

• O transmissor tem classificação IP68

• O receptor tem classificação IP24

MEDIDOR DE VAZÃO HC SEM FIO

Modelo Descrição

W-HC-FLOW-INT Kit de medidores de vazão HC sem fio, inclui transmissores e receptores internacionais (868 mHz, internacional)

W-HC-FLOW-TR-INT Exclusivamente para transmissores dos medidores de vazão HC sem fio (868 MHz, internacional)

W-HC-FLOW-R-INT Exclusivamente para receptores dos medidores de vazão HC sem fio (868 MHz, internacional)

W-HC-FLOW-AU Kit de medidores de vazão HC sem fio, inclui transmissores e receptores (915 mHz para AU/NZ)

W-HC-FLOW-TR-AU Exclusivamente para transmissores dos medidores de vazão HC sem fio (915 MHz para AU/NZ)

W-HC-FLOW-R-AU Exclusivamente para receptores dos medidores de vazão HC sem fio (915 MHz para AU/NZ)

HC-075-FLOW-B Medidor de vazão HC com rosca BSP de 20 mm, leitura de m3

HC-100-FLOW-B Medidor de vazão HC com rosca BSP de 25 mm, leitura de m3

HC-150-FLOW-B Medidor de vazão HC com rosca BSP de 40 mm, leitura de m3

HC-200-FLOW-B Medidor de vazão HC com rosca BSP de 50 mm, leitura de m3

HC-075-FLOW-B
(Rosca BSP de 20 mm macho)
Altura: 8 cm
Comprimento: 23,2 cm
Profundidade: 8 cm
Peso: 0,9 kg

HC-100-FLOW-B
(Rosca BSP de 25 mm macho)
Altura: 9,3 cm
Comprimento: 26,2 cm
Profundidade: 8 cm
Peso: 1,4 kg

W-HC-FLOW-R
Diâmetro: 108 mm
Altura: 140 mm
Peso: 0,45 kg

HC-150-FLOW-B 
(Rosca BSP de 40 mm macho)
Altura: 16,2 cm
Comprimento: 43,1 cm
Profundidade: 12,5 cm
Peso: 6,6 kg

HC-200-FLOW-B 
(Rosca BSP de 50 mm macho)
Altura: 16,2 cm
Comprimento: 44,7 cm
Profundidade: 12,5 cm
Peso: 7,4 kg

W-HC-FLOW-R
Altura: 127 mm
Comprimento: 76 mm
Profundidade: 40 mm
Peso: 0,09 kg


