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CONTROLADORES

CONTROLADOR

GUIA DE SELEÇÃO
Plataforma
PADRÃO
Detalhes na página 100

CONTROLADORES

Controladores com
botões ou seletores são
sistemas independentes
que oferecem recursos
de economia de água e a
praticidade da operação por
controle remoto para agilizar
a manutenção.

Controladores com alimentação CA
Eco-Logic
Setores: 4, 6

página 101

X-Core™

Setores: 2, 4, 6, 8

página 102

X2™

Setores: 4, 6, 8, 14

página 103

Pro-C™

Setores: 4–16, 6, 12

página 104

I-Core™

Setores: 6–42 convencional, 1–48 com dois cabos

página 105

HYDRAWISE®
Detalhes na página 108
O Hydrawise é fácil de
configurar, fácil de usar e
traz muitos recursos úteis.
Monitoramento de sistema
integrado e um pacote de
ferramentas poderosas
tornam muito mais prático
a economia de água e a
gestão de propriedades em
vários locais, áreas de lazer
comunitárias e projetos
comerciais.

HC

Setores: 6, 12
página 110

WAND para X2
Setores: 4, 6, 8, 14

página 111

HPC

Setores: 4–16

página 112

Pro-HC

Setores: 6, 12, 24

página 113

HCC

Setores: 8–54 convencional, 1–54 com dois cabos

página 114

CENTRALUS™
Detalhes na página 118
Adicione controle e
monitoramento na nuvem
para os controladores ICC2
e ACC2 com a plataforma
de gestão de irrigação
Centralus compatível com
celulares.
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ICC2

Setores: 8–54 convencional, 1–54 com dois cabos

página 119

ACC2

Setores: 12–54 convencional, 1–225 com dois cabos

página 120

Use este guia para fazer uma comparação rápida das necessidades energéticas, das
contagens de setores e das plataformas de software do controlador da Hunter, para
optar pelo melhor controlador para todas as instalações.

Controladores com alimentação CA

IMMS™ ONLINE

ACC

Setores: 12–42 convencional, 1–99 com dois cabos

Detalhes na página 122

página 124

Simplifique o controle
central dos controladores
e acessórios ACC da
Hunter o com pacote de
software IMMS (software
de monitoramento e
gestão de irrigação) no
servidor ou na web.

Plataforma
INDEPENDENTE
Detalhes na página 126
Os controladores a bateria
permitem a irrigação
automática dos locais das
válvulas com restrição de
potência e de áreas onde
a estrutura de paisagem
impede a instalação
econômica do cabeamento.

BLUETOOTH®
Detalhes na página 126
Os controladores a bateria
e com bluetooth contam
com todos os benefícios
dos controladores a
bateria independentes,
com controle conveniente
e no local por meio de
smartphones.

Controladores a bateria

CONTROLADORES

Plataforma

NODE

Setores: 1, 2, 4, 6

página 128

XC Hybrid

Setores: 6, 12
página 130

BTT

Zonas: 1, 2

página 127

NODE-BT

Setores: 1, 2, 4

página 129

Procure este ícone para identificar os controladores com
compatibilidade com dois cabos. Economize cabos e expanda o sistema
com facilidade e de acordo com a necessidade, depois da instalação.
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CONTROLADORES
PADRÃO
CONTROLADORES PADRÃO

Os controladores padrão são sistemas de irrigação autossuficientes
projetados para fácil instalação e programação. Eles oferecem
recursos de monitoramento climático com medição local para ajustes
automáticos na programação, a opção de flexibilidade de setor modular
e operação prática por controle remoto para agilizar a manutenção.
GRÁFICO COMPARATIVO DO CONTROLADOR PADRÃO
MODELOS DE
CONTROLADORES

MÁXIMO DE
SETORES

ENTRADAS DE
SENSORES

DOIS FIOS

CONTROLE
REMOTO

ACESSO
À WEB

ECO-LOGIC

6

1

Nenhum

Nenhum

Nenhum

X-CORE

8

1

Nenhum

ROAM,
ROAM XL

Nenhum

ROAM,

100

X2

14

1

Nenhum

PRO-C

16

1

Nenhum

I-CORE

42, 48 dois cabos

2 (clique ou fluxo),
3 (clique ou fluxo, no
metal)

DUAL, 48 estações

ROAM XL,

Hydrawise,

Smartphone com
Wi-Fi

Wi-Fi

ROAM,
ROAM XL
ROAM,
ROAM XL

Nenhum

Nenhum

ECO-LOGIC
O controlador Eco-Logic é confiável e a primeira opção para pequenas áreas residenciais.
Oferece também acessórios para economia de água.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

ESPECIFICAÇÕES DE OPERAÇÃO
•
•
•
•
•
•
•

Entrada do transformador: 230 VAC
Saída do transformador (24 VCA): 0,625 A
Saída do setor de irrigação (24 VCA): 0,56A
Saída P/MV (24 VCA): 0,28 A
Entradas do sensor: 1
Aprovações: UL, cUL, FCC, CE, RCM
Período de garantia: 2 anos

Plástico para interiores
Altura: 12,6 cm
Largura: 12,6 cm
Profundidade: 3,2 cm

Compatível com:

ECO-LOGIC
Modelo

Descrição

ELC-401i-E

Controlador de interior de quatro setores, adaptador de parede
de 230 V

ELC-601i-E

Controlador interior de seis setores, adaptador de parede de
230 V

Sensor
Mini-Clik
Página 145

Sensor
Soil-Clik
Página 151

Sensor
Wind-Clik
Página 152

CONTROLADORES PADRÃO

• Número de setores:
– 4 ou 6 (modelos fixos)
• Dois programas, cada um com quatro horários de início e até quatro
horas de tempo de rega
• O QuickCheck™ oferece diagnóstico simples de cabeamento defeituoso
em campo
• Suspende a irrigação por até 7 dias durante a baixa temporada
• A proteção contra curto-circuito detecta cabeamentos defeituosos e
ignora o setor sem danos ao sistema
• Ajuste sazonal para ajuste rápido da programação sem alterar os
tempos de rega

ECO-LOGIC

Visite hunterindustries.com
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X-CORE™
Este controlador de irrigação simples oferece ajustes opcionais de rega inteligente ET no local e operação por controle portátil.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

CONTROLADORES PADRÃO

• Número de setores de irrigação:
- 2, 4, 6 ou 8 (modelos fixos)
• O acessório Solar Sync® economiza água com base nas condições climáticas
• O bloqueio com chave nos modelos de exterior protege contra vandalismo
• Três programas flexíveis, cada um com quatro horários de início e até quatro
horas de tempo de rega
• O QuickCheck™ oferece diagnóstico simples de cabeamento defeituoso em
campo
• A configuração Ocultar Programas exibe um programa e um horário de início
para fins de simplificação
• Suspenda a irrigação por até 99 dias durante a baixa temporada
• A proteção contra curto-circuito detecta cabeamentos defeituosos e ignora o
setor sem danos ao sistema
• A memória Easy Retrieve™ faz o backup de toda a programação de irrigação
• Atraso entre setores para válvulas de fechamento lento ou recarga da bomba
• Ciclo e Infiltração evita o desperdício e o escoamento da água em áreas com
elevações diversas ou solos com baixa absorção
• Ajuste sazonal para ajuste rápido da programação sem alterar os
tempos de rega

Plástico interno

Altura: 16,5 cm
Largura: 14,6 cm
Profundidade: 5 cm

ESPECIFICAÇÕES DE OPERAÇÃO
•
•
•
•
•
•
•

Entrada do transformador: 120 VCA ou 230 VCA
Saída do transformador (24 VCA): 1A
Saída do setor de irrigação (24 VCA): 0,56A
Saída P/MV (24 VCA): 0,28 A
Entradas do sensor: 1
Aprovações: plástico IP54 (área externa), UL, cUL, FCC, CE, RCM
Período de garantia: 2 anos

De plástico para área externa
Altura: 22 cm
Largura: 17,8 cm
Profundidade: 9,5 cm

Compatível com:
X-CORE — QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES:ORDEM 1 + 2 + 3 + 4

1

Modelo

2

Transformador

3

Interiores/exteriores

4

Plugue

XC-2 = 2 setores
(somente interno)

00 = 120 V CA

(Em branco) = modelo para
exterior

(Em branco) =
plugue americano

XC-4 = 4 setores

01 = 230 V CA

i = modelo para interior

E = conexões
europeias

XC-6 = 6 setores

A = plugue
australiano

Sensor
Solar Sync
Página 146

XC-8 = 8 setores

Controle remoto
ROAM
Página 137
Controle remoto
ROAM XL
Página 138

Sensor
Soil-Clik
Página 151

Exemplos:
XC-801i-E = controlador de oito setores, com adaptador de parede europeu de 230 VCA, para
área interna
XC-801-A = controlador de oito setores, transformador para área interna de 230 VCA, para
área externa com plugue australiano

Smart WaterMark

Considerada uma ferramenta de consumo responsável de
água quando usada com um sensor Solar Sync
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Visite hunterindustries.com

X2™
Este controlador com capacidade online traz definição rápida de programação e recursos avançados para economia d'água.

• Suspenda a irrigação por até 99 dias
durante a baixa temporada
• A proteção contra curto-circuito
detecta cabeamentos defeituosos e
ignora o setor sem danos ao sistema
• A memória Easy Retrieve™ faz o
backup
de toda a programação de irrigação
• Atraso entre setores para válvulas
de fechamento lento ou recarga da
bomba
• Ciclo e Infiltração evita o desperdício
e o escoamento da água em áreas
com elevações diversas ou solos com
baixa absorção
• Ajuste sazonal para ajuste rápido da
programação sem alterar os tempos
de rega

X2

Altura: 23 cm
Largura: 19 cm
Profundidade: 10 cm

CONTROLADORES PADRÃO

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

• Número de setores de irrigação:
- 4, 6, 8 ou 14 (modelos fixos)
• Controlador compatível com Wi-Fi,
gerenciado automaticamente pelo
software Hydrawise ®
• O visor iluminado proporciona
visibilidade excelente em qualquer
tipo de iluminação
• Três programas flexíveis, cada um
com quatro horários de início e até
seis horas de tempo de rega
• O QuickCheck™ oferece diagnóstico
simples de cabeamento defeituoso
em campo
• A opção Ocultar Programas exibe um
programa e um horário de início para
fins de simplificação

BENEFÍCIOS DO MÓDULO WI-FI

• Oferece programação rápida, gestão • Predictive Watering™ oferece
online da irrigação e alertas de status
ajustes de água precisos para maior
do controlador
economia de água
• Programação ABC padrão com seis
• Compatibilidade para automação
programas e seis horários de início
residencial com Amazon Alexa™ e
ou programações avançadas, com 36
Control4®
horários de início e tempos de rega
• Veja todos os benefícios e
de até 24 horas
especificações do módulo WAND
Wi-Fi na página 111

ESPECIFICAÇÕES DE OPERAÇÃO

• Entrada do transformador: 120 VCA
• Aprovações (controlador): Plástico
ou 230 VCA
IP44, UL, cUL, FCC, CE, RCM
• Saída do transformador (24 VCA): 1 A • Aprovações (módulo): Wi-Fi b/g/n,
Bluetooth 5.0, CE, UL, RCM, FCC
• Saída do setor de irrigação (24 VCA):
0,56 A
• Período de garantia: 2 anos
• Saída P/MV (24 VCA): 0,28 A
• Entradas do sensor: 1

2

Modelo

Transformador

3

Plugue

X2-4 = 4 setores

00 = 120 V CA

(Em branco) = plugue americano

X2-6 = 6 setores

01 = 230 VAC

E = plugue europeu

X2-8 = 8 setores

Altura: 2 cm
Largura: 5 cm
Profundidade: 5 cm

Compatível com:

Software
Hydrawise®
Página 108

X2 – QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES: ORDEM 1 + 2 + 3

1

Módulo WAND Wi-Fi

Sensor
Rain-Clik
Página 144

Controle remoto
ROAM
Página 137
Controle remoto
ROAM XL
Página 138

A = plugue australiano

X2-14 = 14 setores

Exemplos:
X2-1401-E = controlador de 14 setores, transformador interno de 230 V CA com plug europeu
X2-1401-A = controlador de 14 setores, transformador interno de 230 V CA com plugue
australiano

Smart WaterMark

MÓDULO WI-FI WAND

Amazon Alexa é uma marca comercial da Amazon.com Inc. ou de
suas afiliadas. Control4 is é uma marca comercial registrada da
Control4 Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Modelo

Descrição

WAND

Módulo Wi-FI para o software de gestão de água Hydrawise

Visite hunterindustries.com

Reconhecido como uma ferramenta de consumo responsável
de água quando usada com o módulo WAND Wi-Fi

IRRIGAÇÃO RESIDENCIAL E COMERCIAL | Built on Innovation®
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PRO-C™
A programação simples e a expansão de setor flexível fazem do Pro-C a escolha dos
profissionais para sistemas residenciais e comerciais leves.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

CONTROLADORES PADRÃO

• Número de setores de irrigação:
- Capacidade modular do Pro-C de 4 a 16
- PCC fixo com opção de 6 e 12 setores
• Três programas de irrigação independentes (quatro horários de início cada)
permitem a
programação inteligente
• O tempo de rega máximo de seis horas oferece flexibilidade para diversas
quantidades de aplicações
• Uma entrada de sensor disponível para uso com o Solar Sync™ ou qualquer
sensor Clik
• Uma saída P/MV para ativação do relé de partida de bomba e da válvula
principal
• A posição do Solar Sync dedicada proporciona lógica para economia de água
inteligente
• A memória Easy Retrieve™ permite o backup manual e a recuperação das
preferências de configuração e programação
• O QuickCheck™ oferece diagnóstico simples de cabeamento defeituoso em
campo

Plástico para interiores
Altura: 22,9 cm
Largura: 25,4 cm
Profundidade: 11,4 cm

ESPECIFICAÇÕES DE OPERAÇÃO
•
•
•
•
•
•

Entrada do transformador: 120 VCA ou 230 VCA
Saída do transformador (24 VCA): 1A
Saída do setor de irrigação (24 VCA): 0,56A
Saída P/MV (24 VCA): 0,28 A
Aprovações: UL, cUL, FCC, CE, RCM
Período de garantia: 2 anos

De plástico para área externa
Altura: 22,9 cm
Largura: 25,4 cm
Profundidade: 11,4 cm

PRO-C — QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES:ORDEM 1 + 2 + 3 + 4

1

2

Modelo

Transformador

PC-4 = controlador
base de módulo com
quatro setores

00 = 120 V CA

PCC-6 = 6 setores

01 = 230 V CA

3

Interiores/exteriores

4

(Em branco) = modelo
para área externa (transformador interno)
i = modelo para interior
(transformador de encaixe)

PCC-12 = 12 setores

Opções

(em branco) = sem
opção
E = 230 VCA
com conexões
europeias
A = 230 VCA com
conexões australianas
(os modelos para
área externa contam
com transformadores
internos com cabo)

Exemplos:
PC-400 = unidade modular básica de quatro setores, transformador interno de 120 VCA e cabine
plástica
PCC-601i-E = controlador fixo para interior de seis setores, transformador de encaixe de 230 VCA
com conexões europeias e gabinete de plástico
PCC-1200 = controlador fixo para exterior de 12 setores, transformador interno de 120 VCA e
gabinete de plástico

Compatível com:

Sensor
Solar Sync
Página 146

Controle remoto
ROAM
Página 137
Controle remoto
ROAM XL
Página 138

Sensor
Soil-Clik
Página 151

EXPANSÃO DE SETORES DA SÉRIE PC
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Módulos

Descrição

PCM-300

Módulo de encaixe com 3 setores

PCM-900

Módulo de encaixe com 9 setores (máximo, um por controlador)

Smart WaterMark

Considerada uma ferramenta de consumo responsável
de água quando usada com um sensor Solar Sync

Visite hunterindustries.com

I-CORE™
O monitoramento de fluxo e os recursos de dois cabos fazem do I-Core a opção ideal
para projetos comerciais de médio porte e residenciais sofisticados e independentes.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
• Entradas do sensor:
- 2 (plástico)
- 3 (metal e pedestal)
• Uma saída P/MV para ativação
do relé de partida de bomba e da
válvula principal
• Recursos de monitoramento de
fluxo disponibilizam os dados de uso
de água em tempo real
• A Janela Sem Água programável
impede qualquer irrigação por um
período específico
• Alta visibilidade, visor iluminado
com seis idiomas disponíveis

Suporte de parede de metal

De plástico para
área externa

Altura: 28 cm
Largura: 33,7 cm
Profundidade: 15,9 cm

(cinza ou de aço inoxidável)
Altura: 31,4 cm
Largura: 39,4 cm
Profundidade: 16,5 cm

ESPECIFICAÇÕES DE OPERAÇÃO
• Entrada do transformador:
120/230 VAC
• Saída do transformador (24 VCA):
1,4 A
• Saída do setor de irrigação (24 VCA):
0,56A

• Saída P/MV (24 VCA): 0,28 A
• Aprovações: montagem plástica
para parede IP44, metal IP56,
pedestal plástico IP34, NEMA 3R,
UL, cUL, FCC, CE, RCM
• Período de garantia: 5 anos

Pedestal de plástico
Altura: 99 cm
Largura: 61 cm
Profundidade: 43 cm

Pedestal de metal

(cinza ou de aço inoxidável)
Altura: 91,4 cm
Largura: 39,4 cm
Profundidade: 12,7 cm

CONTROLADORES PADRÃO

• Número de setores de irrigação:
- Convencional: 6 a 30 (plástico),
6 a 42 (metal e pedestais)
- Com decodificador DUAL™: até 48
• Quatro programas de irrigação
independentes (oito horários
de início cada) permitem a
programação personalizada
• O tempo máximo de rega de
12 horas da estação oferece
flexibilidade para zonas de
baixo fluxo
• Possibilidade de operação
simultânea de dois programas
quaisquer para maior eficiência
na irrigação

I-CORE
Modelo

Descrição

IC-600-PL

Controlador básico de seis setores, para área interna/externa,
gabinete plástico

IC-600-M
IC-600-PP
IC-600-SS

Compatível com:

Controlador básico de seis setores, para área interna/externa,
gabinete metálico
Controlador básico de seis setores, para área interna/externa,
pedestal plástico
Controlador básico de seis setores, para área interna/externa,
gabinete de aço inoxidável

ICM-600

Módulo de expansão de encaixe de seis setores

ACC-PED

Pedestal metálico, pintura eletrostática em cinza, para uso com
controladores metálicos I-Core e ACC

PED-SS

Pedestal em aço inoxidável para uso com controladores I-Core e
ACC em aço inoxidável

Sensor
Solar Sync
Página 146

Decodificador
DUPLO
Página 135

Sensor
Flow-Sync
Página 148
Sensor WFS
Página 149

DUAL
Modelo

Descrição

DUAL48M

Módulo de saída do decodificador DUPLO, até no máximo 48 setores

DUPLO-1

Decodificador DUPLO de uma estação (contém 2 conectores DBRY-6)

DUAL-2

Decodificador DUPLO de duas estações (contém 2 conectores
DBRY-6)

DUAL-S

Para-raios DUPLO (contém 4 conectores DBRY-6)

Visite hunterindustries.com

Smart WaterMark

Considerada uma ferramenta de consumo responsável de
água quando usada com um sensor Solar Sync

IRRIGAÇÃO RESIDENCIAL E COMERCIAL | Built on Innovation®
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CONTROLADORES HYDRAWISE

CONTROLADORES
®
HYDRAWISE
106

GRÁFICO COMPARATIVO DO CONTROLADOR HYDRAWISE

HC

MÁXIMO DE
SETORES

ENTRADAS DE
SENSORES

DOIS FIOS

CONTROLE
REMOTO

ACESSO
WEB

12

2

Nenhum

Smartphone com
Wi-Fi

Hydrawise,
Wi-Fi

ROAM,
WAND para X2

14

1

Nenhum

ROAM XL,

Hydrawise,

Smartphone com
Wi-Fi

Wi-Fi

ROAM,
HPC

16

1

Nenhum

PRO-HC

24

2

Nenhum

ROAM XL,

Hydrawise,

Smartphone com
Wi-Fi

Wi-Fi

Smartphone com
Wi-Fi

Hydrawise,
Wi-Fi

ROAM,
HCC

54

2

EZDS, 54 setores

ROAM XL,

Hydrawise,

Smartphone com
Wi-Fi

Wi-Fi

CONTROLADORES HYDRAWISE

MODELOS DE
CONTROLADORES
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SOFTWARE HYDRAWISE®
A melhor plataforma Hydrawise de controle de irrigação do setor, permite a administração profissional
de vários locais e oferece diversos recursos de economia de água para usuários finais.

Economiza água

Impulsione seus negócios

PREDICTIVE WATERING™

IMPULSIONE SEUS NEGÓCIOS

O Predictive Watering utiliza dados climáticos passados, atuais
e projetados da internet, para realizar o ajuste automático de
acordo com as condições do local, em tempo real, e proporciona aos proprietários e usuários finais uma enorme economia
de água.

Adicione serviços, aumente a receita e a satisfação do cliente
e fique tranquilo, sabendo que pode contar com o Hydrawise
para expandir o seu negócio.

CONFIGURE A IRRIGAÇÃO POR PROGRAMA OU ZONA

CONTROLADORES HYDRAWISE

Configure as programações exatamente da forma que preferir:
por programa ou zona. Se desejar criar programações por
programa, você pode manter seu estilo de gestão.

REFORÇO DE MARCA COMERCIAL
Receba reconhecimento imediato dos seus clientes incluindo o
logotipo e os detalhes da sua empresa na sua conta Hydrawise.

GERENTE MULTILOCAL
VIRTUAL SOLAR SYNC™
O Virtual Solar Sync utiliza medias diárias de evapotranspiração
(ET) das estações climáticas que você selecionou para
complementar os ajustes do Predictive Watering no
controlador, economizando ainda mais água.

Gerencie clientes ou vários locais com nossas ferramentas de
gestão exclusivas.
• Resumo de todos os
controladores

• Configurações de controle
globais

• Vista em mapa dos
controladores

- Alertas

Proteja os jardins

• Vista em lista dos clientes/
locais

- Horários de início

MONITORAMENTO DO SISTEMA

• Busca por clientes e
controladores

• Controladores de seleção
rápida

• Veja todos os eventos e
registros dos controladores

• Gere fichas de trabalho

A taxa de vazão e o monitoramento da válvula alertam na ocorrência de problemas, para que você possa impedir a degradação
do terreno antes que ocorram danos importantes.

MONITORAMENTO CLIMÁTICO
O monitoramento climático via web ajusta automaticamente
os sistemas de irrigação às condições climáticas do local,
garantindo a saúde das plantas — chova ou faça sol.

Economize tempo e mão de obra
GESTÃO REMOTA
Faça alterações nos programas e consulte os status do
controlador e o plano de irrigação sem visitar a instalação.

ARMAZENE OS PLANOS E PROJETOS DOS CLIENTES
Anexe layouts do sistema de irrigação para os controladores
do seu cliente para consulta rápida no campo. Nunca mais se
esqueça a localização da tubulação ou da caixa de válvula.

CONTROLE REMOTO NO LOCAL
Transforme o seu smartphone em controle remoto para fazer
alterações e consultar o sistema de irrigação, sem visitar o
controlador.

- Programação de rega

• Veja todos os alertas do
controlador

- Acionadores de rega

• Gerencie subcontratados
ou regiões

CONTA EMPRESARIAL
Gerencie o acesso de funcionários com níveis diversos de
permissão.Remova ou adicione funcionários de forma rápida
e simples. Adicione e armazene arquivos, planos de irrigação,
layouts ou outros documentos para acesso de
sua equipe.

ENVIO DE MENSAGENS
Receba mensagens de clientes e envie mensagens para eles e
para funcionários por meio do aplicativo Hydrawise.

Gerencie de qualquer lugar
APLICATIVO E ACESSO WEB GLOBAL
Sente-se e relaxe. Com o Hydrawise, tudo o que você precisa
está nas suas mãos. O acesso remoto permite consultar,
gerenciar e monitorar os controladores de irrigação pelo seu
smartphone, tablet ou computador, quando você quiser.

COMPATIBILIDADE COM CASAS INTELIGENTES
O Hydrawise integra-se sem problemas a diversas das principais
soluções de casas inteligentes do mercado.
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informações, acesse hydrawise.com.

Smart WaterMark

Reconhecido como uma ferramenta de consumo
responsável de água

Controlador HC

Controlador X2 com módulo WAND

Controlador HPC

Controlador Pro-HC

Controlador HCC

Medidor de vazão HC

Contagem de 6 e 12 setores

Contagem de 6, 12 e 24 setores

Visite hunterindustries.com

Contagem de 4, 6, 8 e 14 setores

Contagem de oito a cinquenta e quatro setores,
opção de cabos duplos EZDS

CONTROLADORES HYDRAWISE

O acesso ao software Hydrawise é gratuito para os usuários no mundo todo. Para ter acesso aos
recursos avançados, há disponíveis planos anuais do software para compra. Para mais

Contagem de 4 a 16 setores

Adicione um medidor de fluxo opcional para
receber alertas de fluxo e monitorar o consumo
de água.
Indisponível para o X2

IRRIGAÇÃO RESIDENCIAL E COMERCIAL | Built on Innovation®
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HC
Perfeito para projetos residenciais, o controlador HC para interiores proporciona
economia de água inteligente e recursos de gestão de irrigação remota.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

CONTROLADORES HYDRAWISE

• Número de setores:
– 6 ou 12 (fixo na área interna)
• Opções de programação padrão permitem seis programas de irrigação
independente e seis horários de início por programa
• A opção de programação avançada oferece programação na estação com
até seis horários de início disponíveis no total
• O tempo máximo de rega de 24 horas do setor oferece flexibilidade para
zonas de baixo fluxo
• Entradas disponíveis para dois setores para uso com qualquer sensor Clik
e medidor de fluxo HC
• Os resultados do setor podem ser usados também para ativar o relé de
partida da bomba ou a válvula principal
• Com Wi-Fi para conexão rápida com o software Hydrawise
• Tela de toque a cores de 7 cm para fácil programação no
painel de controle
• Sensor de miliamperes integrado para detecção e alertas de falhas nos
cabos (exclusivamente no modelo de 12 setores)

ESPECIFICAÇÕES DE OPERAÇÃO
•
•
•
•
•
•

Entrada do transformador: 120 VCA ou 230 VCA
Saída do transformador (24 VCA): 1A
Saída do setor de irrigação (24 VCA): 0,56A
Saída P/MV (24 VCA): 0,28 A
Aprovações: UL, cUL, FCC, CE, RCM
Período de garantia: 2 anos

HC
(de plástico para área interna)
Altura: 15,2 cm
Largura: 17,8 cm
Profundidade: 3,3 cm

Compatível com:

Medidor de vazão
HC
Página 147

Sensor
Rain-Clik
Página 144

Sensor
Soil-Clik
Página 151

HC
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Modelo

Descrição

HC-600i

Montagem fixa de plástico para parede de área interna com 6 setores,
transformador de 120 VCA

HC-601i-E

Montagem fixa de plástico para parede de área interna com 6 setores,
transformador de 230 VCA com conexões europeias

HC-601i-A

Montagem fixa de plástico para parede de área interna com 6 setores,
transformador de 230 VCA com conexões australianas

HC-1200i

Montagem fixa de plástico para parede de área interna com 12 setores,
transformador de 120 VCA

HC-1201i-E

Montagem fixa de plástico para parede de área interna com 12 setores,
transformador de 230 VCA com conexões europeias

HC-1201i-A

Montagem fixa de plástico para parede de área interna com 12 setores,
transformador de 230 VCA com conexões australianas

Smart WaterMark

Reconhecido como uma ferramenta de consumo responsável
de água

Visite hunterindustries.com

WAND PARA X2™
Esta opção de atualização do Wi-Fi equipa os controladores X2 com recursos de gestão
remota, a partir de qualquer lugar que tenha conexão com a internet.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

Módulo WAND Wi-Fi
Altura: 2 cm
Largura: 5 cm
Profundidade: 5 cm

ESPECIFICAÇÕES DE OPERAÇÃO
• Aprovações: Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 5.0, UL, cUL, FCC, CE, RCM
• Período de garantia: 2 anos

Módulo WAND instalado no controlador X2

MÓDULO WI-FI WAND
Modelo

Descrição

WAND

Módulo Wi-FI para o software de gestão de água Hydrawise

INSTALAÇÃO DE WAND

CONTROLADORES HYDRAWISE

• Opção de Wi-Fi de encaixe para qualquer controlador do modelo X2 para
gestão da irrigação online
• Opções de programação padrão permitem seis programas de irrigação
independente e seis horários de início por programa
• A opção de programação avançada permite a programação por estação com
até seis horários de início e no máximo 24 horas de tempos de rega
• Aumente a economia de água adicionando o Hydrawise ao seu controlador X2
• Configuração rápida do Bluetooth e da rede Wi-Fi ou configuração de SoftAP
ou WPS
• Veja todos os principais benefícios de especificações do controlador X2 na
página 103

Compatível com:

Sensor
Rain-Clik
Página 144

Controle remoto
ROAM
Página 137
Controle remoto
ROAM XL
Página 138

Sensor
Soil-Clik
Página 151

Smart WaterMark

Reconhecido como uma ferramenta de consumo responsável
de água

Visite hunterindustries.com
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HPC
Combine a modularidade do Pro-C™ com o software de gestão de irrigação Hydrawise®
para ter uma solução de controle flexível e inteligente.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

CONTROLADORES HYDRAWISE

• Número de estações:
–a capacidade modular de 4 a 16 setores permite expandir o sistema de forma
simples
• Opções de programação padrão permitem seis programas de irrigação
independente e seis horários de início por programa
• A opção de programação avançada oferece programação na estação com
até seis horários de início disponíveis no total
• O tempo máximo de rega de 24 horas do setor oferece flexibilidade para
zonas de baixo fluxo
• Entrada disponível para um sensor para uso com qualquer sensor Clik e
medidor de fluxo HC
• Uma saída P/MV para ativação do relé de partida de bomba e da válvula
principal
• Com Wi-Fi para conexão rápida com o software Hydrawise
• Tela de toque a cores de 7 cm para fácil programação no painel de controle
• Sensor de miliamperes integrado para detecção e alertas de falhas nos cabos

HPC
(plástico para área interna/externa)
Altura: 22,9 cm
Largura: 25,4 cm
Profundidade: 11,4 cm

ESPECIFICAÇÕES DE OPERAÇÃO
•
•
•
•
•
•

Entrada do transformador: 120 ou 230 VCA
Saída do transformador (24 VCA): 1A
Saída do setor de irrigação (24 VCA): 0,56A
Saída P/MV (24 VCA): 0,28 A
Aprovações: plástico IP44, UL, cUL, FCC, CE, RCM
Período de garantia: 2 anos

Painel frontal HPC

HPC
Modelo

Descrição

HPC-400

Básico com quatro setores: controlador para área interna/
externa de 120 VCA

HPC-401-E

Básico com quatro setores: controlador para área interna/externa de 230 VCA, versão europeia

HPC-401-A

Básico com quatro setores: controlador para área interna/externa de 230 VCA, versão australiana

HPC-FP

Painel frontal de adaptação para o Hydrawise para controladores Pro-C (para modelos de março de 2014 ou mais
recentes)

EXPANSÃO DE SETORES DA SÉRIE PC
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Modelo

Descrição

PCM-300

Módulo de encaixe com três setores: use para aumentar o
número de setores de quatro para sete, dez ou treze

PCM-900

Módulo de encaixe com nove setores: use para aumentar o
número de setores de sete para dezesseis

Compatível com:

Medidor de vazão Controle remoto
HC
ROAM
Página 147
Página 137
Controle remoto
ROAM XL
Página 138

Sensor
Rain-Clik
Página 144

Smart WaterMark

Reconhecido como uma
ferramenta de consumo
responsável de água

Visite hunterindustries.com

PRO-HC
Use esse controlador Wi-Fi profissional robusto para aplicação residencial e comercial leve.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
• Número de setores:
– 6, 12 ou 24
• Opções de programação padrão permitem seis programas de irrigação
independente e seis horários de início por programa
• A opção de programação avançada oferece programação na estação
com até seis horários de início disponíveis no total
• O tempo máximo de rega de 24 horas do setor oferece flexibilidade para
zonas de baixo fluxo
• Entradas disponíveis para dois sensores para uso com qualquer sensor
Clik e medidor de fluxo HC
• Uma saída P/MV para ativação do relé de partida de bomba e da válvula
principal
• Com Wi-Fi para conexão rápida com o software Hydrawise
• Tela de toque a cores de 7 cm para fácil programação no
painel de controle
• Sensor de miliamperes integrado para detecção e alertas de falhas nos
cabos

Pro-HC

CONTROLADORES HYDRAWISE

(de plástico para área interna)
Altura: 21 cm
Largura: 24 cm
Profundidade: 8,8 cm

ESPECIFICAÇÕES DE OPERAÇÃO
•
•
•
•
•
•

Entrada do transformador: 120 VCA ou 230 VCA
Saída do transformador (24 VCA): 1A
Saída do setor de irrigação (24 VCA): 0,56A
Saída P/MV (24 VCA): 0,28 A
Aprovações: Plástico IP44, UL, cUL, FCC, CE, RCM
Período de garantia: 2 anos
Pro-HC
(de plástico para área externa)
Altura: 22,8 cm
Largura: 25 cm
Profundidade: 10 cm

Compatível com:

Smart WaterMark

Reconhecido como uma ferramenta
de consumo responsável de água

Medidor de vazão
HC
Página 147

Sensor
Rain-Clik
Página 144

Sensor
Soil-Clik
Página 151

PRO-HC — QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES: ORDEM 1 + 2 + 3 + 4

1

Modelo

2

Transformador

PHC-6 = controlador de 6 setores

00 = 120 V CA

PHC-12= controlador de 12 setores

01 = 230 V CA

PHC-24= controlador de 24 setores

3

Interiores/exteriores

4

Opções

(Em branco) = modelo para área
externa (transformador interno)

(em branco) = sem opção

i = modelo para interior

E = 230 VCA com conexões europeias

(transformador de plug-in)

A = 230 VCA com conexões australianas (o modelo para
área externa conta com transformador interno com cabo)

Exemplo: PHC-2400 = controlador plástico para área interna, para 120 VCA, com 24 setores

Visite hunterindustries.com
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HCC
Leve a força do Hydrawise® para projetos residenciais, comerciais e do setor público com esta casa de força econômica.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

CONTROLADORES HYDRAWISE

• Número de setores de irrigação:
- Convencional: 8 a 38 (plástico),
8 a 54 (metal e pedestais)
- Com EZDS de dois cabos: até 54
(todas as opções de gabinete)
• A opção de programação padrão
permite seis programas de irrigação
independente e seis horários de início
por programa
• A opção de programação avançada
oferece programação na estação com
até seis horários de início disponíveis
no total
• O tempo máximo de rega de 24 horas
do setor oferece flexibilidade para
zonas de baixa vazão

• Possibilidade de operação simultânea
de dois programas ou setores
quaisquer para maior eficiência na
irrigação
• Entradas disponíveis para dois setores
para uso com qualquer sensor Clik e
medidor de vazão HC
• Uma saída P/MV para ativação do
relé de partida de bomba e da válvula
principal
• Com Wi-Fi para conexão rápida com o
software Hydrawise
• Tela de toque colorida de 8 cm
para fácil programação no
painel de controle
• Sensor de miliamperes integrado para
detecção e alertas de falhas nos cabos

ESPECIFICAÇÕES DE OPERAÇÃO
• Entrada do transformador: 120/230
VAC
• Saída do transformador (24 VCA):
1,4 A
• Saída do setor de irrigação (24 VCA):
0,56A

Metal

Altura: 30,5 cm
(cinza ou inoxidável)
Largura: 35 cm
Altura: 40,6 cm
Profundidade: 12,7 cm Largura: 33 cm
Profundidade: 12,7 cm

• Saída P/MV (24 VCA): 0,56 A
• Aprovações: montagem plástica para
parede IP44, pedestal plástico IP34,
NEMA 3R, UL, cUL, FCC, CE, RCM
• Período de garantia: 5 anos

OPÇÕES INSTALADAS PELO USUÁRIO
• Rain-Clik™ para desligamento do sensor de chuva consulte a página 144
HCC
Modelo

Descrição

HCC-800-PL

Modelo básico com 8 setores, plástico para área externa, montagem na parede

HCC-800-M

Modelo básico com 8 setores, metal cinza para área externa, montagem na parede

HCC-800-SS

Modelo básico com 8 setores, aço inoxidável, montagem na parede

HCC-800-PP

Modelo básico com 8 setores, pedestal de plástico

HCC-FPUP

Kit de upgrade para adaptação do ICC e do ICC2

ICC-PED

Pedestal cinza para gabinete metálico de montagem na parede

ICC-PED-SS

Pedestal de aço inoxidável para montagem na parede inoxidável

ICC-PWB

Placa de fiação de pedestal opcional para pedestais de metal

KIT WIFI-EXT

Kit de extensão de antena Wi-Fi

EXPANSÃO DE SETORES DA SÉRIE HCC
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Plástico

Modelo

Descrição

ICM-400

Módulo plug-in de 4 setores com proteção avançada contra surtos

ICM-800

Módulo plug-in de 8 setores com proteção avançada contra surtos

ICM-2200

Módulo de expansão de 22 setores (máximo de um por controlador)

EZ-DM

Módulo de saída do decodificador de 54 estações (um por controlador)

EZ-1

Decodificador EZ para um único setor

Pedestal de metal
(metal/inoxidável)
Altura: 91,4 cm
Largura: 29,2 cm
Profundidade: 12,7 cm

Pedestal de plástico
Altura: 99 cm
Largura: 61 cm
Profundidade: 43 cm

Compatível com:

Medidor de vazão Controle remoto
HC
ROAM
Página 147
Página 137
Controle remoto
ROAM XL
Página 138

Sistema
decodificador EZ
Página 134

Smart WaterMark

Reconhecido como uma
ferramenta de consumo
responsável de água

Visite hunterindustries.com

VISÃO GERAL DO
SISTEMA WI-FI

Roteador Wi-Fi

Controlador Wi-Fi
HPC

Sensor de chuva
Rain-Clik®
Hyd
raw
ise

WiFi

Repetidor de sinal Wi-Fi
(se necessário)

Painel do prestador
de serviços

OU

Acesso remoto a partir do seu celular ou
do controle remoto ROAM

CONTROLADORES HYDRAWISE

PR
O-C

Válvulas solenoides sendo
monitoradas pelo controlador

Monitoramento da vazão
Medidor de vazão HC
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CONTROLADORES CENTRALUS

CONTROLADORES
™
CENTRALUS
116

Compatível com dispositivos móveis
A plataforma de gestão de irrigação Centrallus, compatível
com dispositivos móveis, oferece recursos de
monitoramento e controle na nuvem abrangentes e
altamente seguros. A conectividade permite consultar
o status do controlador, alterar as configurações, ver
as previsões, economizar água e receber notificações
imediatas de alarmes importantes do sistema.

A inclusão do acesso à internet integra perfeitamente os
controladores ICC2 e ACC2 com seletor ao mundo dos
controles de irrigação de última geração. No painel de
controle intuitivo Centralus, ficou ainda mais fácil adicionar
monitoramento de alarmes, informações de localização,
operação remota e programação aos controladores ICC2
e ACC2.

Fácil atualização

Software Centralus

Habilita os controladores ICC2 e ACC2 com tecnologia de gestão de última geração.

Para atualizar o controle Centralus, basta adicionar um
módulo simples de comunicação Wi-Fi ou LAN ao
controlador:
– ICC2: Adicione WIFIKIT ou LANKIT
– ACC2: Adicione A2C-WIFI ou A2C-LAN

CONTROLADORES CENTRALUS

Intuitivo

TABELA COMPARATIVA DOS CONTROLADORES CENTRALUS
MODELOS DE
CONTROLADORES

MÁXIMO DE
SETORES

ENTRADAS DE
SENSORES

DOIS FIOS

CONTROLE
REMOTO

ICC2

54

1

EZDS, 54 setores

ROAM,
ROAM XL,
Smartphone com Wi-Fi

ACC2

54,
225 dois fios

3 Clik,
6 vazões

ICD, 225 setores

ROAM,
ROAM XL,
Smartphone com Wi-Fi

ACESSO
À WEB
Centralus*:
Wi-Fi,
LAN

Centralus*:
Wi-Fi,
LAN

* Conexões com celular disponíveis em 2020.
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SOFTWARE CENTRALUS™
Adicione controle e monitoramento na nuvem para os controladores ICC2 e
ACC2 com a plataforma de gestão de irrigação Centralus compatível com celulares.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CONTROLADORES CENTRALUS

•
•

Software de comunicação e programação no navegador
Acesso à nuvem altamente seguro
Status e navegação baseados em mapa
Controle remoto imediato no aparelho de celular
Monitoramento e relatório da vazão
Informações de alarme e relatórios detalhados com o histórico de irrigação
O web design responsivo adapta-se ao seu dispositivo, disponibilizando os
mesmos controles no smartphone, no tablet ou no desktop
Opções de conectividade ethernet ou Wi-Fi
Recursos integrados de lógica Solar Sync™/Solar Sync Delay para
inteligência na economia de água
Administração de membros da equipe com vários níveis de acesso
Organize as equipes de manutenção e seus controladores, colocando-os
em grupos de gestão

ESPECIFICAÇÕES DE OPERAÇÃO
• Funciona nos navegadores mais modernos (o Internet Explorer® não é
mais compatível e dope não exibir todas as telas corretamente)
• Conexão segura com a internet para aplicativos hospedados na web

INSTALAÇÃO DO MÓDULO DE COMUNICAÇÃO DO ACC2

O A2C-WIFI fica instalado atrás
do painel frontal do ACC2

OPÇÕES INSTALADAS PELO USUÁRIO
• Sensores climáticos inteligentes Solar Sync, um por controlador
• Sensores de fluxo, incluindo Flow-Sync, WFS e outros semelhantes
aprovados
• Os controladores conectados são compatíveis com controles remotos
ROAM/ROAM XL de licença gratuita (conexão do controlador préexistente)

OPÇÕES DE COMUNICAÇÃO
• Ethernet com conexão RJ-45, baixa exigência de dados
• Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2.4 GHz

Gerencie e monitore os controladores onde você
estiver

COMUNICAÇÕES
Modelo

Descrição

WIFIKIT

Conexão Wi-Fi do ICC2

LANKIT

Conexão LAN do ICC2 (ethernet)

A2C-WIFI

Conexão Wi-Fi do ACC2

A2C-LAN

Conexão LAN do ACC2 (ethernet)

WIFIKIT

INSTALAÇÃO DE WIFIKIT DO ICC2

Altura: 10,8 cm
Largura: 6,4 cm (instalado)
Profundidade: 3,5 cm

ACESSÓRIOS DE COMUNICAÇÃO
Modelo

Descrição

WIFIEXTKIT

Extensão de antena, suporte de
conduíte (cabo de até 3 m), use
exclusivamente com o A2C-WIFI

LANKIT

Altura: 10,8 cm
Largura: 6,4 cm (instalado)
Profundidade: 3,5 cm

Internet Explorer é uma marca comercial da Microsoft Corporation.
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ICC2
Este sistema de controle confiável pode executar operações convencionais,
de dois fios ou híbridas, com a opção de atualização do controle Centralus™ na nuvem.

• Uma entrada de sensor disponível para
uso com o Solar Sync™ ou qualquer
sensor Clik
• Uma saída P/MV para ativação
do relé de partida de bomba e da
válvula principal
• Compatibilidade com modelos
anteriores dos controladores ICC
originais para atualizações rápidas
dos sistemas antigos
• Possibilidade de atualização para o
software Centralus proporcionando
opções de controle central na web
Plástico

Altura: 30,5 cm
Largura: 35 cm
Profundidade: 12,7 cm

ESPECIFICAÇÕES DE OPERAÇÃO
•
• Entrada do transformador:
120/230 VAC
•
• Saída do transformador (24 VCA): 1,4 A
• Saída do setor de irrigação (24 VCA):
•
0,56A

Metal
(cinza ou aço inoxidável)
Altura: 40,6 cm
Largura: 33 cm
Profundidade: 12,7 cm

Saída P/MV (24 VCA): 0,56 A
Aprovações: montagens para parede
IP44, pedestal plástico IP34, NEMA
3R, UL, cUL, FCC, CE, RCM
Período de garantia: 5 anos

OPÇÕES INSTALADAS PELO USUÁRIO
• Comunicações por WIFIKIT ou LANKIT para controle do Centralus na web
• Compatível com sensor Flow-Clik™ para desligamento catastrófico de alto fluxo

Pedestal de metal

(cinza ou aço inoxidável)
Altura: 91,4 cm
Largura: 29,2 cm
Profundidade: 12,7 cm

ICC2
Modelo

Pedestal de plástico

CONTROLADORES CENTRALUS

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
• Número de setores de irrigação:
- Convencional: 8 a 38 (plástico),
8 a 54 (metal e pedestal)
- Com EZDS de dois cabos: até 54
(todas as opções de gabinete)
• Quatro programas de irrigação
independentes (oito horários de
início cada) permitem a programação
personalizada
• O tempo máximo de rega de 12 horas
do setor oferece flexibilidade para
zonas de baixa vazão
• Possibilidade de operação simultânea
de dois programas quaisquer,
proporcionando maior eficiência na
irrigação

Altura: 99 cm
Largura: 61 cm
Profundidade: 43 cm

Descrição

I2C-800-PL
I2C-800-M

Modelo básico com 8 setores, montagem de parede em plástico
para área externa
Modelo básico com 8 setores, metal cinza para área externa, montagem na parede

I2C-800-SS

Modelo básico com 8 setores, aço inoxidável, montagem na parede

I2C-800-PP

Modelo básico com 8 setores, pedestal de plástico

ICC-FPUP2

Kit de adaptação do ICC2 para controladores ICC originais

ICC-PED

Pedestal cinza para montagem de parede em metal

ICC-PED-SS

Pedestal de aço inoxidável para montagem na parede inoxidável

ICC-PWB

Placa de fiação de pedestal opcional para pedestais de metal

Sensor
Solar Sync
Página 146

EXPANSÃO DE ESTAÇÃO DA SÉRIE ICC 2
Modelo

Descrição

ICM-400

Módulo de plug-in de 4 estações com supressão de tensão aprimorada

ICM-800

Módulo de plug-in de 8 estações com supressão de tensão aprimorada

ICM-2200

Módulo de expansão de 22 estações (um por controlador)

EZ-DM

Módulo de saída do decodificador de 54 estações (um por controlador)

EZ-1

Decodificador EZ para um único setor

Visite hunterindustries.com

Compatível com:

Sistema
Controle remoto
decodificador EZ
ROAM
Página 134
Página 137
Controle remoto
ROAM XL
Página 138

Smart WaterMark

Considerada uma ferramenta de consumo responsável
de água, quando usada com um sensor Solar Sync
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ACC2
Os recursos de gestão e monitoramento de diversas vazões do ACC2 fazem dele a melhor opção para projetos
complexos.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

CONTROLADORES CENTRALUS

• Número de setores de irrigação:
- 12 a 225, para projetos grandes
• Até seis entradas de sensor de vazão e seis saídas P/MV
• 32 programas automáticos (10 horários de início cada) para precisão da
gestão da instalação
• Função de bloqueio para grupos de setores e grandes sistemas consolidados
• Lógia Solar Sync™ integrada para consumo de água inteligente
• O monitoramento da vazão em tempo real detecta e diagnostica vazamentos
em até seis zonas de vazão
• A gestão da vazão otimiza a irrigação em velocidades seguras
• Visor colorido de alta visibilidade com painel frontal reversível
• Programação de resposta condicional "se/então" para respostas ativas às
entradas do sensor
• Proteção por senha da gestão do usuário com dois níveis de acesso
• Módulos opcionais de comunicação por plug-in para controle por rede ou
nuvem
• Registros de alarme detalhados em linguagem simples
• Proteção extrema contra raios
• Restauração e backup de programação do Easy Retrieve™
• Períodos sem rega para inibir a irrigação acidental

Montagem de metal
para parede

De plástico para
montagem em parede

(cinza ou aço inoxidável)
Altura: 40 cm
Largura: 40 cm
Profundidade: 18 cm

Altura: 42 cm
Largura: 42 cm
Profundidade: 17 cm

Pedestais de metal

Pedestal de plástico

ESPECIFICAÇÕES DE OPERAÇÃO
•
•
•
•
•
•

Entrada do transformador: 120/230 VAC
Corrente alternada máxima: 120 VAC, 2 A/230 VAC, 1 A
Saída do transformador: 24 VCA, ~3 A
Saídas P/MV (24 VCA): até seis; três incluídas, 0,8 A cada
Entradas de sensor: 3 Clik, 1 Solar Sync e até 6 sensores de vazão (3 incluídos)
Aprovações: montagens para parede IP44, pedestal plástico IP34, NEMA 3R,
UL, cUL, FCC, CE, RCM
• Período de garantia: 5 anos

OPÇÕES INSTALADAS PELO USUÁRIO

(cinza ou aço inoxidável)
Altura: 94 cm
Largura: 39 cm
Profundidade: 13 cm

Altura: 97 cm
Largura: 55 cm
Profundidade: 40 cm

Compatível com:

• Controles remotos ROAM/ROAM XL
• WSS-SEN ou SOLAR-SYNC-SEN para economia de água automática
• Sensores de fluxo (até 6) incluindo Flow-Sync, WFS e outros semelhantes
aprovados

Sensor
Solar Sync
Página 146

Sensor
Flow-Sync
Página 148
Sensor WFS
Página 149

Controle remoto
ROAM
Página 137
Controle remoto
ROAM XL
Página 138

Smart WaterMark

Considerada uma ferramenta de consumo responsável de
água quando usada com um sensor Solar Sync
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ACC2 CONVENTIONAL
• Número de setores de irrigação:
- 12 a 54, para projetos grandes
• Operação de setores simultânea: até 14 solenoides
• Expansão em incrementos de 6 setores
• Proteção extrema contra raios, padrão em todos
os módulos de saída A2M-600
• Saídas do setor: 0,8 A cada

CONTROLADOR
• Número de setores de irrigação:
- 75, 150 ou 225 para grandes projetos
• Operação de setores simultânea: até 30 solenoides
• Opera os decodificadores ICD premium da Hunter por cabo ID:
- Até 3 km (cabo de 2 mm2)
- Até 4,5 km (cabo de 3 mm2 )
• Veja todos os principais benefícios e especificações do
decodificador IDC na página 133
• Até três circuitos de dois fios por módulo de saída
• Diagnósticos incluindo inventário do decodificador, rastreador
de cabo, localizador de solenoide, entre outros

MODELOS CONVENCIONAIS DO ACC2

MODELOS DO DECODIFICADOR ACC2

Modelo

Descrição

Modelo

Descrição

A2C-1200-M

Controlador unitário básico de 12 setores, expansível
para 54 setores, montagem de aço cinza em paredes,
áreas externas

A2C-75D-M

Modelo básico com 75 setores, metal cinza para área
externa, montagem em parede

A2C-75D-P

Modelo básico com 75 setores, plástico para área externa, montagem em parede

A2C-75D-SS

Modelo básico com 75 setores, aço inoxidável, montagem em parede

A2C-75D-PP

Modelo básico com 75 setores, pedestal de plástico

A2C-D75

Módulo de expansão de decodificador com 75 setores

A2C-1200-P

A2C-1200-SS

Controlador unitário básico de 12 setores, expansível
para 54 setores, montagem de plástico em paredes de
áreas externas
Controlador unitário básico de 12 setores, expansível
para 54 setores, montagem de aço inoxidável em
paredes, áreas externas

A2C-1200-PP

Controlador unitário básico de 12 setores, expansível
para 54 setores, pedestal de plástico

A2M-600

Módulo plug-in com 6 setores para uso com os controladores da série A2C-1200

CONTROLADORES CENTRALUS

OUTRAS ESPECIFICAÇÕES POR MODELO

ACESSÓRIOS ACC2 PARA TODOS OS MODELOS
ACESSÓRIOS ACC2
Modelo

Descrição

A2C-F3

Módulo opcional de expansão do medidor de fluxo
(adiciona 3 entradas)

A2C-LEDKT

Luzes de status externas indicam o status do controlador com a porta fechada

A2C-WIFI

Conexão Wi-Fi do ACC2

A2C-LAN

Conexão LAN do ACC2 (ethernet)

ACC-PED

Pedestal cinza para montagem em parede

PED-SS

Pedestal de aço inoxidável para montagem em
parede

ACC2 –PAINEL FRONTAL REVERSÍVEL

Conexão A2C-CELL-E por celular no início de 2020

Visite hunterindustries.com
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IMMS™ ONLINE
Simplifique o controle central dos controladores e acessórios ACC antigos da Hunter
com o pacote de software IMMS, no servidor ou na web.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

IMMS ONLINE

• Software de comunicação e
programação no navegador
• Disponíveis versões corporativas
hospedadas pelo usuário ou com
acesso por nuvem
• Interface gráfica do usuário com
navegação personalizável no mapa
• Relatórios e monitoramento da vazão
• Informações de alarme e relatórios
detalhados com o histórico de
irrigação
• Notificação automática de alarmes
por SMS de texto para o seu
dispositivo móvel

• A exibição móvel permite
atualizações de status imediatas e
funções de comando rápidas
• Opções de conectividade por celular,
ethernet, rádio UHF e cabo
• Disponibilidade de APIs para
integração personalizada aos
sistemas de gestão
• Lógica Solar Sync™ integrada para
consumo de água inteligente
• Administração de usuários com vários
níveis de acesso

Adicione uma dimensão visual ao controle central
com imagens de mapa de fundo

ESPECIFICAÇÕES DE OPERAÇÃO
• Opera na maioria dos navegadores modernos (o Internet Explorer® não é mais
compatível e pode não exibir todas as telas corretamente)
• Conexão segura com a internet para aplicativos hospedados na web

OPÇÕES INSTALADAS PELO USUÁRIO
• Sensores climáticos inteligentes Solar Sync, um por controlador
• Sensor de fluxo incluindo Flow-Sync, WFS e outros semelhantes aprovados
Monitore e comande os controladores equipados com
IMMS do seu smartphone

OPÇÕES DE COMUNICAÇÃO
• Celular (LTE ou 3G, onde aplicável)
• Ethernet com conexão RJ-45
• Conexões compartilhadas via rádio UHF ou cabo
- Cabo, 20 mA via cabo GCBL

Compatível com:

Controlador ACC
Página 124

Internet Explorer é uma marca comercial da Microsoft Corporation.

Sensor
Solar Sync
Página 146

TABELA DE MODELOS DE COMUNICAÇÃO

TABELA DE MODELOS DE ACESSÓRIOS DE COMUNICAÇÃO

Modelo

Modelo

Descrição

CABOS GCBL-XXX

Adicionar -100, -300, -500 no comprimento
em pés (30, 90, 150 m)

IMMS-ANT2

Antena para tampa de pedestal plástica

IMMS-ANT3

Antena para montagem em parede ou poste

IMMS-ANTYAGI3

Antena direcional de alta eficiência
(montagem em poste)

RA-5M

Antena básica omnidirecional de alto ganho
(montagem em telhado ou poste)

APPBRKT2

Suporte do módulo de comunicação para
pedestais plásticos

Descrição

ACC-COM-GPRS-E*

Conexão celular de vários controladores

ACC-COM-LAN

Conexão ethernet

ACC-COM-HWR

Conexão por fio e rádio, use com:
RAD3

Rádio UHF (necessário antena)

ACC-HWIM

Driver e terminal por cabo (necessário cabo)

Nota:
*Necessário serviço de telefonia com plano mensal
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Controle remoto
ROAM
Página 137
Controle remoto
ROAM XL
Página 138
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OPÇÕES DE COMUNICAÇÃO PARA INTERFACE DO ACC
Finalidade

ACC-COM-HWR = módulo de cabo /rádio*
ACC-COM-LAN = módulo ethernet*
ACC-COM-GPRS-E = módulo de dados GPRS
celular*

Real Time Flow Monitoring

Compatível com opções de comunicação por cabo e rádio
Compatível com TCP/IP em redes ethernet além do
compartilhamento de rádio e cabo com controladores
locais
Compatível com conexão de dados via telefone GPRS,
além do compartilhamento por rádio e cabo com
controladores locais

ACC-COM

RAD3

Plastic controller

Componentes de comunicação de montagem em parede ACC

Nota:
* Compatível também com rádio e cabo

OPÇÕES INSTALADAS PELO USUÁRIO (ESPECIFICAR EM SEPARADO)
Modelo
ACC-HWIM
RAD460INT
APPBRKT2

Modelo

Descrição

Finalidade

Módulo de interface por cabo necessário para conexões por cabo

Disponibiliza terminais protegidos contra surtos para conexões
cabeadas

Módulo de rádio UHF (internacional), 440–480 MHz;
consulte a fábrica para informar-se sobre outras faixas de
frequência internacionais
Suporte de comunicação para pedestais plásticos mais novos
(abril de 2017)

Módulo de rádio UHF para conexões sem fio, somente
internacionais (necessário licença e antena, não inclusas)

IMMS ONLINE

Modelo

ACC-HWIM

Prende os módulos e acessórios de comunicação em pedestal
plástico de estilo novo

Descrição

Opções

IMMS-CCC

Interface da central
de cabos

Nenhum = 120 VCA (América do
Interface central cabeada para conexão ao site via cabo direto
Norte)
E = 230 VCA (Europa/potência
(cabo GCBL)
internacional) A = 230 VCA (Austrália)

Finalidade

GCBL*

100 = 30 m
300 = 90 m
500 = 150 m

Cabo para todas as comunicações IMMS cabeadas

Nota:
* GCBL disponível em incrementos de 300 m (até 1.200 m)

OPÇÕES DE ANTENA DE RÁDIO (ESPECIFICAR EM SEPARADO)
IMMS-ANT2

Modelo

Descrição

IMMS-ANT2

A antena ominidirecional se ajusta à tampa do pedestal
plástico

IMMS-ANT3

Antena omnidirecional para montagem em parede ou
poste

IMMS-ANTYAGI3

Antena direcional de alta eficiência para montagem em
poste

RA5M

Antena de mastro omnidirecional de alto ganho para
montagem em telhado ou poste

ACC-HWIM

ACC-COM

RAD3

APPBRKT2

Smart WaterMark

Considerada uma ferramenta de consumo
responsável de água quando usada com um
sensor Solar Sync

Plastic pedestal

Componentes de comunicação em pedestal de plástico ACC

Visite hunterindustries.com

IRRIGAÇÃO RESIDENCIAL E COMERCIAL | Built on Innovation®

123

ACC
Recursos poderosos e fácil programação são os diferenciais deste
reconhecido controlador comercial de monitoramento de vazão.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

IMMS ONLINE

• Número de setores de irrigação:
- 12 a 99, para projetos grandes
• 6 programas automáticos (10 horários de início cada)
• SSGs (Simultaneous Station Groups, ou grupos de estação simultâneos)
para consolidação de grandes sistemas
• Lógica Solar Sync™ integrada para economia inteligente de água
• O monitoramento da vazão em tempo real detecta e
diagnostica vazamentos no com o sensor de fluxo opcional
• Registros de alarme detalhados em linguagem simples
• Atraso de rega programável após o desligamento do sensor
• Restauração e backup de programação do Easy Retrieve™
• Períodos sem rega para inibir a irrigação acidental
• Ciclo e infiltração, atraso entre as estações

Montagens de metal para parede
(cinza ou aço inoxidável)
Altura: 31 cm
Largura: 39 cm
Profundidade: 16 cm

ESPECIFICAÇÕES DE OPERAÇÃO
•
•
•
•
•
•
•
•

Entrada do transformador: 120/230 VAC
Corrente alternada máxima: 120 VCA, 2 A/230 VCA, 1 A
Saída do transformador: 24 VCA, 4 A
Saídas da estação: 0,56 A
Saídas de 2 P/MV (24 VCA): 0,325 A cada
Operação de programas simultânea: até seis programas automáticos
Entradas do sensor: 4 Clik, 1 Solar Sync e 1 sensor de vazão
Aprovações: montagens para parede IP44, pedestal plástico IP34, NEMA
3R, UL, cUL, FCC, CE, RCM
• Período de garantia: 5 anos

OPÇÕES INSTALADAS PELO USUÁRIO
• Sensor climático inteligente Solar Sync
• Sensor de fluxo incluindo Flow-Sync, WFS e outros semelhantes aprovados
• Controle remoto ROAM/ROAM XL de licença gratuita (conexão do
controlador pré-existente)
• Módulos de comunicação para central de software do IMMS™ na
página 122

Pedestais de metal

(cinza ou aço inoxidável)
Altura: 92 cm
Largura: 38 cm
Profundidade: 13 cm

Pedestal de plástico
Altura: 99 cm
Largura: 61 cm
Profundidade: 43 cm

Compatível com:

Sensor Solar
Sync
Página 146

Controle remoto
ROAM
Página 137
Controle remoto
ROAM XL
Página 138

Sensor
Flow-Sync
Página 148
Sensor WFS
Página 149

Smart WaterMark

Considerada uma ferramenta de consumo responsável de
água quando usada com um sensor Solar Sync
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ACC-1200 CONVENCIONAL
• Número de setores de irrigação:
- 12 a 42
• Expansão modular em incrementos de seis estações
• Proteção extrema contra raios, padrão em
todos os módulos de saída

DECODIFICADOR ACC-99D
• Número de setores de irrigação:
- 99 setores de decodificação
• Opera os decodificadores ICD premium da Hunter por cabo ID:
- Até 3 km (cabo de 2 mm2)
- Até 4,5 km (cabo de 3 mm2 )
• Até seis circuitos de cabo duplo para maior flexibilidade
• Decodificadores de 1, 2, 4 e 6 setores e decodificadores
de entrada do sensor ICD-SEN
• Veja todos os principais benefícios e especificações do
decodificador IDC na página 133

MODELOS CONVENCIONAIS ACC-1200

ACC-99D DECODER

Modelo

Modelo

Descrição

ACC-99D

Controlador de decodificação de 2 circuitos com
capacidade para 99 setores, gabinete de metal

ACC-99D-SS

Controlador de decodificação de 2 circuitos com
capacidade para 99 setores, montagem em aço inoxidável
para parede

A2C-1200-M

A2C-1200-SS

Descrição
Controlador unitário básico de 12 setores, expansível
para 54 setores, montagem de aço cinza em paredes,
áreas externas
Controlador unitário básico de 12 setores, expansível
para 54 setores, montagem de aço inoxidável em
paredes, áreas externas

A2C-1200-PP

Controlador unitário básico de 12 setores, expansível
para 54 setores, pedestal de plástico

ACC-99D-PP

Controlador de decodificação de 2 circuitos com
capacidade para 99 setores, pedestal plástico

A2M-600

Módulo plug-in com 6 setores para uso com os
controladores da série A2C-1200

ADM-99

Módulo de saída de decodificador

IMMS ONLINE

OUTRAS ESPECIFICAÇÕES POR MODELO

ACESSÓRIOS ACC PARA TODOS OS MODELOS
ACESSÓRIOS ACC
Modelo

Descrição

ACC-PED

Pedestal cinza para montagem em parede

PED-SS

Pedestal de aço inoxidável para montagem em
parede

Visite hunterindustries.com
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CONTROLADORES A BATERIA

CONTROLADORES
A BATERIA
GRÁFICO COMPARATIVO DOS CONTROLADORES A BATERIA
MODELOS DE
CONTROLADORES

126

MÁXIMO DE
SETORES

ENTRADAS DE
SENSORES

CONTROLE
REMOTO

SOLAR

BTT

2

Nenhum

Aplicativo bluetooth BTT

Nenhum

NODE

6

1

Nenhum

SPNODE

NODE-BT

4

2

NODE-BT Bluetooth App

Nenhum

XC HYBRID

12

1

Nenhum

SPXCH,
XCH-600-SSP,
XCH-1200-SSP

BTT
Desfrute da irrigação acima do solo controlada por smartphone, para ter acesso mais fácil à torneira da mangueira.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

BTT-101

Diâmetro da entrada: 3⁄4" e 1"
Diâmetro da saída: 3⁄4"
Altura: 16,8 cm
Largura: 12 cm
Profundidade: 6 cm

BTT-201

Diâmetro da entrada: 3⁄4" e 1"
Diâmetro da saída: 3⁄4"
Altura: 15,7 cm
Altura: 13,5 cm
Profundidade: 7,6 cm

ESPECIFICAÇÕES DE OPERAÇÃO
• Duas pilhas alcalinas de 1,5 V AA
(incluídas)
• Taxa de vazão do BTT-101:
19 a 64 l/min (1.130 a 3.860 l/h)
• Taxa de vazão do BTT-201:
15 a 57 l/min (908 a 3.840 l/h)

• Pressão recomendada: 0,5 a 8 bar
(50 a 800 kPa)
• Aprovações: plástico IPX6, Bluetooth
4.2 BLE, UL, cUL, FCC, CE, RCM
• Período de garantia: 2 anos

ESPECIFICAÇÕES DO APLICATIVO

BTT-LOC
(opcional)
Diâmetro da entrada: 3⁄4"
Diâmetro da saída: tubo
gotejador de 16 a 18 mm
Altura: 7 cm
Profundidade: 3 cm

Regulador de Pressão
(opcional)
Diâmetro da entrada: 3⁄4"
Diâmetro da saída: 3⁄4"
Altura: 7 cm
Profundidade: 4 cm

CONTROLADORES A BATERIA

• Número de setores:
– 1 ou 2
• Temporizador de torneira a pilhas com controle Bluetooth®
• Um smartphone gerencia um número ilimitado de controladores
• O tempo de rega de 1 segundo a 24 horas com 4 horários de início
• O modo cíclico repete-se de forma contínua dentro da janela de irrigação
definida pelo usuário. Perfeito para sistemas de gotejamento ou para
germinação de sementes
• Suspenda a irrigação por até 99 dias durante a baixa temporada, perfeito
para mercados sazonais
• Operação manual por botão para agilizar a operação sem o smartphone
• Desligamento automático da irrigação após 1 hora para evitar desperdício
de água
• O LED de alerta com luz intermitente indica que a bateria deve ser substituída
• A proteção por senha segura impede alterações não autorizadas na
programação
• Pilhas alcalinas incluídas para agilizar a instalação
• Inclui um adaptador de acoplamento rápido

• IOS®9.0 ou superior
• Android™ 4.4 ou superior
• Distância de comunicação máxima: 10 m

BTT

BTT
Modelo

Descrição

BTT-101
BTT-201
BTT-LOC

Temporizador de torneira Bluetooth de 1 zona, BSP de 1" e rosca de 3⁄4",
adaptador de acoplamento rápido
Temporizador de torneira Bluetooth de 2 zonas, BSP de 1" e rosca de 3⁄4",
adaptador de acoplamento rápido
Adaptador do BTT para tubo gotejador de 16 a 18 mm

REGULADOR DE PRESSÃO
Modelo

Descrição

PRLG203FH3MH Regulador de pressão de 1,4 bar (140 kPa), rosca de ¾"
PRLG253FH3MH Regulador de pressão de 1,7 bar (170 kPa), rosca de ¾"
PRLG303FH3MH Regulador de pressão de 2 bar (200 kPa), rosca de ¾"
PRLG403FH3MH Regulador de pressão de 2,8 bar (280 kPa), rosca de ¾"
A marca e os logotipos Bluetooth® são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG Inc., e qualquer uso de
tais marcas por parte da Hunter Industries é feito sob licença. iOS é uma marca comercial ou marca registrada da
Cisco nos EUA e em outros países e é usada sob licença. Android é uma marca comercial da Google LLC.

Visite hunterindustries.com
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NODE
Este controlador a bateria e à prova d'água oferece controle de irrigação automático
para irrigação temporária e locais sem eletricidade.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

CONTROLADORES A BATERIA

• Número de estações:
– 1, 2, 4 ou 6
• Controlador a bateria para irrigação automática sem alimentação CA
• Indicador de carga para substituição da bateria
• A vedação do gabinete à prova d'água protege contra penetração de água
• Três programas flexíveis, cada um com quatro horários de início e até seis
horas de tempo de rega
• Suspenda a irrigação por até 99 dias durante a baixa temporada
• A memória Easy Retrieve™ faz o backup de toda a programação de
irrigação, em caso de alteração
• Atraso entre setores para válvulas de fechamento lento ou recarga da
bomba
• Configuração sazonal para ajuste rápido da programação sem alterar os
tempos de rega
• O painel solar permite a operação sem manutenção
• Montagens para solenoides da Hunter, tubos, superfícies planas ou interior
da caixa de válvulas

NODE

Diâmetro: 8,9 cm
Altura: 6,4 cm

ESPECIFICAÇÕES DE OPERAÇÃO
• Uma ou duas pilhas alcalinas de 9 V ou painel solar de 1.800 mAh com célula
de carga
• Opera solenoides de travamento CC (P/N 458200)
• Cabos de extensão máxima de 30 m, somente cabos de 1 mm²
• Saída do setor: 9—11 VCC
• Saída P/MV: 9—11 VCC
• Entradas do sensor: 1
• Aprovações: IP68, UL, cUL, FCC, CE, RCM
• Período de garantia: 2 anos

SPXCH

Kit de painel solar (opcional)
Altura: 8 cm
Largura: 8 cm
Profundidade: 2 cm

NODE

NODE
Modelo

Descrição

NODE-100

Controlador de um único setor e solenoide de travamento CC

NODE-100-LS

Controlador de um único setor

NODE-200

Controlador de dois setores

NODE-400

Controlador de quatro setores

NODE-600

Controlador de seis setores

NODE-100-VALVE

Controlador de um único setor com válvula PGV-101G e
solenoide de travamento CC (roscas NPT)

NODE-100-VALVE-B

Controlador de um único setor com válvula PGV-101G-B e
solenoide de travamento CC (roscas BSP)

458200

Solenoide latching CC

Compatível com:

Sensor
Mini-Clik
Página 145
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Sensor
Freeze-Clik
Página 152
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NODE-BT
Gerencie jardins, estufas, canteiros centrais de trânsito e locais de irrigação
temporária, com um smartphone, sem abrir a caixa de válvulas.

ESPECIFICAÇÕES DE OPERAÇÃO

• Uma ou duas pilhas alcalinas de 9 V
• Opera solenoides de travamento CC
(P/N 458200)
• Cabos de extensão máxima de 30 m,
somente cabos de 1 mm²
• Saída do setor: 9—11 VCC

• Saída P/MV: 9—11 VCC
• Entradas de sensor: 2
• Aprovações: IP68, Bluetooth 5.0 BLE,
UL, cUL, FCC, CE, RCM
• Período de garantia: 2 anos

NODE-BT

Diâmetro: 8,9 cm
Altura: 8,3 cm

SC-PROBE Sonda com sensor de umidade do solo
Diâmetro: 2,5 cm
Altura: 8,3 cm
Do controlador à sonda: 30 m no máximo
cabos de enterramento direto de 1 mm²

CONTROLADORES A BATERIA

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

• Número de estações:
– 1, 2 ou 4
• Controlador Bluetooth® a bateria para irrigação automática
sem alimentação CA
• Um smartphone gerencia um número ilimitado de controladores
• A vedação do gabinete à prova d'água protege contra penetração de água
• LEDs indicadores de setor ativo e de carga de bateria para simples substituição
da bateria
• 3 programas com 8 horários de início cada e tempos de rega de 1 segundo a 12
horas
• Suspenda a irrigação por até 99 dias durante a baixa temporada
• Operação manual por botão para agilizar a operação sem o smartphone
• Atraso entre setores para válvulas de fechamento lento ou recarga da bomba
• Adicione um sensor de umidade do solo para atender à conformidade em
projetos LEED e aplicações agrícolas
• Ciclo e Infiltração evita o desperdício e o escoamento da água em áreas com
elevações diversas ou solos com baixa absorção
• Ajustes sazonais mensais e globais para alterações rápidas na programação, sem
alterar os tempos de rega
• A proteção por senha segura impede alterações não autorizadas na programação
• Montagens para solenoides da Hunter, tubos, superfícies planas ou interior da
caixa de válvulas

NODE-BT

ESPECIFICAÇÕES DO APLICATIVO

• IOS®9.0 ou superior
• Android™ 5.0 ou superior
• Distância máxima de comunicação: 15 m
NODE-BT
Modelo

Descrição

NODE-BT-100

Controlador individual Bluetooth com bateria e
solenoide de travamento CC

NODE-BT-100-LS

Controlador individual Bluetooth com bateria

NODE-BT-200

Controlador Bluetooth com bateria de dois setores

NODE-BT-400

Controlador Bluetooth com bateria de quatro setores

NODE-BT-100-VALVE

Controlador Bluetooth a bateria de um único setor com válvula PGV-101G e solenoide latching CC (roscas NPT)

NODE-BT-100-VALVE-B

Controlador Bluetooth a bateria de um único setor com válvula
PGV-101G-B e solenoide latching CC (roscas BSP)

458200

Solenoide latching CC

SC-PROBE

Sonda de solo para detecção de umidade

A marca e os logotipos Bluetooth® são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG Inc., e qualquer
uso de tais marcas por parte da Hunter Industries é feito sob licença. iOS é uma marca comercial ou marca
registrada da Cisco nos EUA e em outros países e é usada sob licença. Android é uma marca comercial da
Google LLC.

Visite hunterindustries.com

Compatível com:

Sensor
Mini-Clik
Página 145

Sensor
Freeze-Clik
Página 152
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XC HYBRID
Com esta bateria econômica ou com o controlador solar, gerencie paisagens com eficiência em locais sem eletricidade disponível.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

CONTROLADORES A BATERIA

• Número de setores:
– 6 ou 12
• Três opções de potência: painel solar compatível com
luz ambiente, bateria ou corrente alternada
• Indicador de carga para substituição da bateria
• O gabinete em aço inoxidável protege
contra vandalismos
Altura do plástico
• Três programas, cada um com quatro horários de
Altura: 22 cm
início e até quatro horas de tempo de rega
Largura: 18 cm
• Suspenda a irrigação por até 99 dias durante a
Profundidade: 10 cm
baixa temporada
• A memória Easy Retrieve™ faz o backup de
toda a programação de irrigação
• Atraso entre setores para válvulas de fechamento lento
ou recarga da bomba
• Configuração sazonal para ajuste rápido da
programação sem alterar os tempos de rega
• O painel solar permite a operação sem manutenção
• Pode ser montada em superfícies planas ou postes de metal

ESPECIFICAÇÕES DE OPERAÇÃO
• O modelo em plástico funciona com seis pilhas alcalinas AA de 1,5 V
• Modelo de aço inoxidável alimentado por seis pilhas alcalinas C de 1,5 V
• O model solar em aço inoxidável funciona com um painel solar com
célula de carga de 1.800 mAh
• Todos os modelos funcionam com plug adaptador de parede opcional,
de 24 VCA (120 VCA P/N 526500, 230 VCA EU P/N 545700, 230 VCA
AU P/N 545500)
• Opera solenoides de travamento CC (P/N 458200)
• Saída do setor: 9–11 VCC
• Saída P/MV: 9–11 VCC
• Entradas do sensor: 1
• Aprovações: plástico IP54, aço inoxidável IP24, UL, cUL, FCC, CE, RCM
• Período de garantia: 2 anos

Solar de aço inoxidável

Aço inoxidável

Altura: 27 cm
Largura: 19 cm
Profundidade: 11 cm

Altura: 25 cm
Largura: 19 cm
Profundidade: 11 cm

SPXCH

Kit de painel solar (opcional)
Altura: 8 cm
Largura: 8 cm
Profundidade: 2 cm

XCHSPB

XCHSPOLE

Somente suporte e
material de montagem
(opcional)

Kit de montagem em poste
(opcional)
Altura: 1,2 m

Compatível com:

XC HYBRID
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Modelo

Descrição

XCH-600

Controlador de seis setores a bateria

XCH-600-SS

Controlador de seis setores a bateria, aço inoxidável

XCH-600-SSP

Controlador de 6 setores, aço inoxidável, com painel solar
instalado

XCH-1200

Controlador de doze setores a bateria

XCH-1200-SS

Controlador de doze setores a bateria, aço inoxidável

XCH-1200-SSP

Controlador de doze setores, aço inoxidável, com painel solar
instalado

458200

Solenoide latching CC

Sensor
Mini-Clik
Página 145

Sensor
Freeze-Clik
Página 152

EXTENSÃO MÁXIMA DO FIO
Bitola do fio

Distância máx. (m)

1,0 mm2

168

2

1,2 mm

265

1,6 mm2

420

2,0 mm

670

2

Visite hunterindustries.com

Canteiros centrais de estradas
XC HYBRID

Viveiros de plantas

Telhados ecológicos

BTT

NODE-BT

CONTROLADORES A BATERIA

CONTROLADORES SOLARES SUSTENTÁVEIS A BATERIA
OFERECEM SOLUÇÕES DE IRRIGAÇÃO AUTOMÁTICA EFICIENTES
PARA CANTEIROS CENTRAIS DE ESTRADAS, TELHADOS
ECOLÓGICOS E LOCAIS SEM ENERGIA.
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ACESSÓRIOS PARA CONTROLADORES

DECODIFICADORES
E CONTROLADOR
ACESSÓRIOS
DBRY-6
Use este conector à prova d'água autorizado para todas as conexões de cabeamento de ICD, DUAL™ e Pilot™ .

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
• Compatível com conexões EZ, mas não é uma exigência
• Presente na lista da UL para enterramento direto de 600 V
• Conector de torção de cabos vermelho e amarelo aprimorado, sem necessidade de usar dois
tamanhos distintos
• O recurso de fecho de pressão prende o conector de torção de cabos na parte inferior do tubo
azul claro à prova d'água
• Recortes para saída de três cabos na tampa de alívio de tensão, para facilitar o roteamento
• Atende às diretrizes 2006/95/EC e aos padrões IEC EN61984:2009, EN60998-1:2004 e
EN60998-2-4:2005

Conectores de cabos à prova d'água
P/N DBRY100, P/N DBRY2X25

MÓDULOS DO DBRY-6
Modelo

Descrição

DBRY100

Pacote de 100 conectores (100 tubos soltos na caixa, além de caixa interna com 100 conectores de torção)
25 x 2 pacotes (2 tubos e 2 conectores de torção em um saco plástico, x 25 unidades)

DBRY2X25
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ICD
Os decodificadores premium de dois cabos da Hunter, para longa distância, alto número de setores e aplicativos
ACC e ACC2, contam com uma comunicação de dois canais e proteção integrada contra surtos.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

ICD-100, 200, ICD-SEN

• Os codificadores ICD são compatíveis com os controladores dos
decodificadores ACC-99D e ACC2 da Hunter
• As versões para 1, 2, 4 e 6 setores proporcionam flexibilidade máxima
• Os decodificadores de sensores permitem o monitoramento do sensor
Clik e de vazão por meio do circuito de dois cabos
• Os decodificadores programáveis no campo aceitam os números dos
setores diretamente e não exigem que os números de série sejam
inseridos no painel de controle
- Os decodificadores podem ser programados antes da instalação na
interface do controlador
- A programação sem fio com ICD-HP permite a programação e
reprogramação do decodificador, após a instalação no circuito
de dois cabos
• A proteção integrada contra surtos elimina a necessidade de outros
dispositivos para o mesmo fim
• Os conectores de cabos identificados por cores simplificam a instalação
• Conectores DBRY-6 à prova d'água, de nível industrial, incluídos nas
uniões de circuitos de dois cabos

Altura: 92 mm
Largura: 38 mm
Profundidade: 12,7 mm

ACESSÓRIOS PARA CONTROLADORES

ICD-400, 600
Altura: 92 mm
Largura: 46 mm
Profundidade: 38 mm

ESPECIFICAÇÕES DE OPERAÇÃO
• Distância máxima recomendada, decodificador para solenoide: 45 m
• Distância máxima do decodificador via circuito de dois cabos:
- Circuito de cabos de 2 mm2: 3 km
- Circuito de cabos de 3,3 mm2: 4,5 km
• Aprovações: UL, cUL, FCC, CE, RCM
• Classificação do decodificador: IP68 submersível
• Período de garantia: 5 anos

OPÇÕES INSTALADAS PELO USUÁRIO
• Programador portátil sem fio ICD-HP, consulte a página 136

MODELOS DE DECODIFICADOR

GUIA DO MODELO DE CABO ID
Cabo decodificador
de 2 mm2

Cabo decodificador robusto e de
longo alcance de 3,3 mm²

ID1GRY

Revestimento cinza

ID2GRY

Revestimento cinza

ID1PUR

Revestimento roxo

ID2PUR

Revestimento roxo

ID1YLW

Revestimento amarelo

ID2YLW

Revestimento amarelo

ID1ORG

Revestimento laranja

ID2ORG

Revestimento laranja

ID1BLU

Revestimento azul

ID2BLU

Revestimento azul

ID1TAN

Revestimento bege

ID2TAN

Revestimento bege

Modelo

Descrição

ICD-100

Decodificador de setor único com supressão de surtos
e fio terra

ICD-200

Decodificador de dois setores com supressão de surtos
e fio terra

ICD-400

Decodificador de quatro setores com supressão de
surtos e fio terra

ICD-600

Decodificador de seis setores com supressão de surtos
e fio terra

ICD-SEN

Decodificador de sensor de duas entradas com supressão de surtos e fio terra

CABEAMENTO MÁXIMO DO CABO ID
Cabo ID 1

Cabo ID 2

1.500 m com sistemas I-Core™/
DUAL™

2.300 m com sistemas I-Core/DUAL

3 km com sistemas ICD

4,5 km com sistemas ICD

Visite hunterindustries.com
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SISTEMA DECODIFICADOR EZ
Leve a tecnologia de dois cabos para mais projetos com o sistema decodificador
EZ econômico, descomplicado e revolucionário para controladores HCC e ICC2.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

ACESSÓRIOS PARA CONTROLADORES

• Número de setores:
– até 54 além da válvula mestre
• Dois circuitos de dois cabos para o campo para flexibilidade no projeto e na
instalação do sistema
• Não requer fios ou conectores especiais
• Sem necessidade de aterramento especial ou para-raios em linha, economizando
tempo e dinheiro durante a instalação
• Decodificadores programáveis sem necessidade de informar números de séries
individuais
• P/MV pode ser ativado por meio do circuito de dois cabos para setores
da bomba ou válvulas mestre distantes
• Permite operações híbridas de setores convencionais e de decodificação
(máximo de 54 setores) para maior flexibilidade
• Os decodificadores EZ-1 contam com LED de status integrado para diagnósticos
positivos

Módulo de saída de
decodificador

Decodificador de um
único setor

Altura: 115 mm
Largura: 64 mm
Profundidade: 42 mm

Altura: 73 mm
Largura: 42 mm
Profundidade: 16 mm

ESPECIFICAÇÕES DE OPERAÇÃO
• Saída elétrica no circuito de dois cabos: 24 VCA, 50/60 Hz
• Possibilidade de circuitos de cabos até 1 km (veja a tabela de cabeamento abaixo)
• Cada decodificador EZ-1 tem a capacidade de ativar duas solenoides padrão de
24 VCA
• Pode operar qualquer conjunto de dois decodificadores simultaneamente para
maior eficiência na irrigação
• Aprovações: UL, cUL, FCC, CE, RCM, Industry Canada
• Os decodificadores EZ-1 têm classificação IP68 e são submersíveis
• Período de garantia: 3 anos

OPÇÕES INSTALADAS PELO USUÁRIO
• Centralus™ com ICC2
• Hydrawise® com HCC

Decodificador EZ-1 de um único setor com LED de
status

Instalação do EZDM

• Válvulas ICV ou PGV
• Relés de partida de bomba (PSR)

TABELA DE FIAÇÃO
Bitolas de cabos
internacionais (mm2)

Distância,
solenoide única (m)

Distância,
duas solenoides por saída

0,5 mm2

167

83

0,8 mm2

267

133

1 mm2

333

167

1,5 mm

500

250

2,5 mm2

833

417

4 mm2

1.333

667

2

Compatível com:

Observação
As distâncias na tabela de cabeamento são calculadas com base em 50 Hz,
com temperatura do cabo de 50 °C e fator de segurança de 10%.

MODELOS DE DECODIFICADOR
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Modelo

Descrição

EZ-DM

Módulo de saída de decodificador para controladores HCC e ICC2

EZ-1

Decodificador de um único setor com LED de status

Controlador
HCC
Página 114

Controlador
ICC2
Página 119

Controle remoto
ROAM
Página 137
Controle remoto
ROAM XL
Página 138
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DUAL™
Economize materiais e mão de obra adicionando este módulo plug-in opcional para
atualizar os sistemas I-Core ™ convencionais para controle de dois cabos.

Módulo de saída do decodificador DUAL48M
Altura: 3,5 cm
Largura: 11 cm
Profundidade: 10 cm

ESPECIFICAÇÕES DE OPERAÇÃO
• Distância máxima recomendada, do decodificador para solenoide: 30 m
• Distância máxima do decodificador:
- Circuito de cabos de 2 mm2: 1,5 km
- Circuito de cabos de 3,3 mm2: 2,3 km
• Aprovações: UL, cUL, FCC, CE, RCM
• Classificação do decodificador: IP68 submersível
• Período de garantia: 5 anos

Decodificadores DUAL
Altura: 9,5 cm
Largura: 4 cm
Profundidade: 2 cm

DUAL

Para-raios

Altura: 7 cm
Largura: 5 cm
Profundidade: 5 cm

ACESSÓRIOS PARA CONTROLADORES

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
• Três circuitos de dois cabos separados oferecem flexibilidade no projeto e na
instalação do sistema
• Decodificadores de um ou dois setores disponíveis para uso com diversos
conectores de válvula
• Decodificadores programáveis no campo sem necessidade de número de série
- Os decodificadores podem ser programados antes da instalação na interface
do DUAL48M
- A programação sem fio com ICD-HP permite a programação ou
reprogramação
do decodificador após a instalação no circuito de dois cabos
• O módulo de proteção de surto externo DUAL-S proporciona proteção adicional
• O módulo de saída do DUAL48M exibe as informações de programação,
operação e diagnóstico do decodificador para ajudar na manutenção e na
solução de problemas
• O DUAL48M pode ser instalado com os módulos convencionais para operações
hibridas
• O recurso de localização da solenoide ajuda a localizar os decodificadores e
válvulas no campo

GUIA DE MODELOS DE CABOS ID

Modelo básico

Mais

IC-600-PL

DUAL48M

IC-600-M

DUAL48M

IC-600-PP

DUAL48M

Descrição
Controlador de 48 setores, para área interna/
externa, gabinete plástico
Controlador de 48 setores, para área interna/
externa, gabinete metálico
Controlador de 48 setores, para área interna/
externa, pedestal plástico
Controlador de 48 setores, para área interna/
externa, gabinete de aço inoxidável

IC-600-SS

DUAL48M

Modelo DUAL

Descrição

DUAL48M

Módulo de saída do decodificador DUAL, até no máximo 48
setores

DUAL-1

Decodificador DUAL de uma estação (contém 2 conectores
DBRY-6)

DUAL-2

Decodificador DUAL de duas estações (contém 2 conectores
DBRY-6)

DUAL-S

Para-raios duplo (contém 4 conectores DBRY-6)

Visite hunterindustries.com

Cabo decodificador de 2,5 mm2

Cabo decodificador robusto de
4 mm²de longo alcance

ID1GRY

Revestimento cinza

ID2GRY

Revestimento cinza

ID1PUR

Revestimento roxo

ID2PUR

Revestimento roxo

ID1YLW

Revestimento amarelo

ID2YLW

Revestimento amarelo

ID1ORG

Revestimento laranja

ID2ORG

Revestimento laranja

ID1BLU

Revestimento azul

ID2BLU

Revestimento azul

ID1TAN

Revestimento bege

ID2TAN

Revestimento bege
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ICD-HP
Tenha acesso a recursos de programação e diagnóstico portáteis e sem fio nos
decodificadores ICD e DUAL™ da Hunter.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

ACESSÓRIOS PARA CONTROLADORES

• Programe ou reprograme setores de decodificação novos ou instalados*
• Programe o número de setores que desejar, na ordem que desejar, ou ignore
setores para expansão posterior
• Simplifica a configuração e o diagnóstico dos decodificadores do sensor
• Funções de teste dos sensores Clik e de fluxo, além de multímetro integrado
• Comunica-se com o decodificador por meio de um estojo de plástico: a
indução eletromagnética sem fio economiza os conectores à prova d'água
• Compatível com decodificadores da série ICD-HP, DUAL™ e Pilot™ da Hunter
• Com alimentação por USB, para uso na fábrica ou no escritório, e quatro
pilhas AA para uso no campo
• Todos os cabos e terminais de teste incluídos em um estojo de transporte
durável e revestido com espuma
• Ligue os setores do decodificador e veja o status da solenoide, a corrente
em miliamperes entre outras informações
• Tampa de programação à prova d'água
• Visor ajustável e iluminado
• Seis idiomas de funcionamento

ICD-HP

Altura: 21 cm
Largura: 9 cm
Profundidade: 5 cm
Acondicionado em estojo de transporte externo, este kit
completo inclui sondas, unidade de indução, cabo, cabo de
energia USB para uso em bancada e quatro pilhas AA para
trabalho em campo.

* Observação: o ICD-HP não é compatível com os decodificadores EZ-1

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

ICD-HP

• Entrada de energia: quatro pilhas AA ou conector USB padrão (incluído)
• Comunicações: indução sem fio, faixa de 25 mm
• Terminais de teste fundidos para funções de decodificação sem alimentação

APROVAÇÕES
• FCC, CE, C-tick

ICD-HP
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Modelo

Descrição

ICD-HP

Programador de decodificadores portátil sem fio, inclui todos os
terminais de teste e de energia, unidade de programação e estojo
de transporte reforçado

Visite hunterindustries.com

ROAM
Proporciona a conveniência da gestão de controladores à distância com este
controle remoto portátil e sem fio.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

ESPECIFICAÇÕES DE OPERAÇÃO
•
•
•
•
•
•
•

Faixa: 300 m do transmissor para o receptor
Fonte de alimentação do transmissor: quatro pilhas AAA incluídas
Fonte de alimentação do receptor: 24 VCA, 0,010 A
Frequência de operação do sistema: 433 MHz
Instalação SmartPort™: máximo de 15 m do controlador
Aprovados pela FCC e CE para uso nos Estados Unidos e internacional
Período de garantia: 2 anos

Transmissor e receptor
Altura: 18 cm
Largura: 6 cm
Profundidade: 3 cm

ROAM
Modelo

Descrição

ROAM-KIT

Transmissor, receptor, chicote elétrico SmartPort e quatro
pilhas AAA incluídas

ROAM-R

Unidade de recepção

ROAM-TR

Unidade de transmissão e quatro pilhas AAA incluídas

OPÇÕES
Modelo

Descrição

ROAM-WH

Chicote elétrico SmartPort (comprimento: 1,8 m)

ROAM-SCWH

Chicote elétrico SmartPort blindado (comprimento: 7,6 m)

258200

Suporte de parede para SmartPort

Visite hunterindustries.com

SmartPort

Os controles remotos da
Hunter exigem a instalação de
um chicote elétrico SmartPort.
O SmartPort é um conector
ligado por cabo aos terminais
no controlador e que permite
conexão rápida com qualquer
receptor da Hunter.

Suporte de parede para
SmartPort
P/N 258200
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ACESSÓRIOS PARA CONTROLADORES

• A compatibilidade com controladores X-Core™, X2™, Pro-C™, HPC, ICC2,
HCC, I-Core™, ACC e ACC2 da Hunter permite operação remota para
projetos de qualquer porte
• Dê partida manualmente em setores ou programas individuais para agilizar
as verificações de manutenção e solução de problemas
• Os 128 endereços programáveis disponíveis impedem a comunicação
cruzada entre vários controles remotos próximos uns aos outros
• Tempos de rega programáveis de 1 a 90 minutos, que não substituem
a programação automática regular
• A operação manual de até 240 setores proporciona flexibilidade para
grandes projetos
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ROAM XL
Adicione um controle remoto profissional e sem licença a projetos de qualquer
porte com este controle de longo alcance.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

ACESSÓRIOS PARA CONTROLADORES

• A compatibilidade com controladores X-Core™, X2™, Pro-C™, HPC, ICC2,
HCC, I-Core™, ACC e ACC2 da Hunter permite operação remota para uma
grande variedade de paisagens
• Dê partida manualmente em setores ou programas individuais para
agilizar as verificações de manutenção e solução de problemas
• Os 128 endereços programáveis disponíveis impedem a comunicação
cruzada entre vários controles remotos próximos uns aos outros
• Tempos de rega programáveis de 1 a 90 minutos, que não substituem a
programação automática regular
• A operação manual de até 240 setores proporciona flexibilidade para
grandes projetos
• O transmissor reforçado e resistente a água conta com um amplo visor
LCD com operação simples por botão de pressão e indicador de carga de
bateria

ESPECIFICAÇÕES DE OPERAÇÃO
•
•
•
•
•
•

Faixa: 3 km (linha de visão) do transmissor ao receptor
Fonte de alimentação do transmissor: quatro pilhas AAA incluídas
Fonte de alimentação do receptor: 24 VCA, 0,010 A
Frequência de operação do sistema: 27 MHz
Instalação SmartPort™: máximo de 15 m do controlador
Aprovado pela FCC (não disponível na UE e em alguns outros
países, consulte a legislação do local)
• Período de garantia: 3 anos

Altura: 16 cm
Largura: 8 cm
Profundidade: 3 cm

ROAM XL
Modelo

Descrição

ROAMXL-KIT

Transmissor, receptor, chicote elétrico SmartPort, quatro pilhas
AAA e estojo de transporte plástico incluídos

ROAMXL-R

Unidade de recepção (chicote elétrico SmartPort incluído)

ROAMXL-TR

Transmissor portátil e quatro pilhas AAA incluídos

OPÇÕES
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ROAM XL
(sem antena)

Modelo

Descrição

258200

Suporte de parede para SmartPort

ROAMXL-CASE

Estojo de transporte plástico

ROAM-WH

Chicote elétrico SmartPort (comprimento: 1,8 m)

ROAM-SCWH

Chicote elétrico SmartPort blindado (comprimento: 7,6 m)

SmartPort

Os controles remotos da
Hunter exigem a instalação de
um chicote elétrico SmartPort.
O SmartPort é um conector
ligado por cabo aos terminais
no controlador e que permite
conexão rápida com qualquer
receptor da Hunter.

Suporte de parede para
SmartPort
P/N 258200

Visite hunterindustries.com

PSR
Esta família de relés de partida de bomba, econômica e confiável, é perfeita para
sistemas que exigem a ativação da bomba.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

• Família de relés de partida de bomba para diversos requisitos de tensão e potência
• Os terminais móveis de 24 VCA fazem a conexão com o controlador de forma simples
e rápida
• Adequado para cabeamento convencional ou ativação de decodificador de dois cabos

ESPECIFICAÇÕES DE OPERAÇÃO

• Instalação recomendada: mínimo de 4,5 m do controlador de irrigação;
consulte a tabela na página 255 para informar-se sobre as distâncias máximas
• Aprovação: IP44, UL, CE, classificação NEMA 3R
• Período de garantia: 2 anos

Relé de partida de bomba

RELÉ DE PARTIDA DE BOMBA
Modelo

Descrição

PSR-22

Relé de partida de bomba de polo duplo/curso único para bombas de 120 VCA até 1,5 kW ou bombas de 230 VCA até 2,2 kW

PSR-52

Relé de partida de bomba de polo duplo/curso único para bombas de 120 VCA até 2,2 kW ou bombas de 230 VCA até 5,6 kW

PSR-53

Relé de partida de bomba de polo triplo/curso único para bombas de 120 VCA até 2,2 kW, bombas de 230 VCA até 5,6 kW ou
bombas de 230 VCA até 7,5 kW (trifásico)

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS DO RELÉ DE PARTIDA DE BOMBA
kW A 120 VCA

kW A 230 VCA

kW A 230 VCA

Carga total
m´áx.

1,5*
2,2
2,2

2,2*
5,6
5,6

N/D
N/D
7,5

30
40
40

Fase única

Modelo

PSR-22
PSR-52
PSR-53

Trifásico**

AMPERES

VA da bobina

Resistiva máx.

PARTIDA

AMPERES

VA da bobina

AMPERES

RETENÇÃO

AMPERES

50 Hz

60 Hz

50 Hz

60 Hz

50 Hz

60 Hz

50 Hz

60 Hz

33
65
65

30
60
60

1,38
2,71
2,71

1,25
2,50
2,50

8
7,5
7,5

6,5
5
5

0,33
0,31
0,31

0,27
0,21
0,21

40
50
50

Observação: *Potência aproximada
** a potência trifásica a 230 VCA não está normalmente disponível em alguns mercados internacionais. Consulte os códigos elétricos para informar-se sobre a
compatibilidade.

PSRB

ACESSÓRIOS PARA CONTROLADORES

Altura: 17 cm
Largura: 19 cm
Profundidade: 12 cm

Para partidas em bombas distantes onde é necessário mais potência, opte pelo PSRB.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
• Oferece uma solução para instalações do
relé de partida de bomba cuja potência
é insuficiente para ativá-la

• Inclui relé de estado sólido e
transformador local de 24 VCA para
ativação simples do PSR

ESPECIFICAÇÕES DE OPERAÇÃO
• Entra da potência CA primária:
120/230 VCA,
• Entrada de potência CA secundária:
24 VCA, 1,6 A
• Classificação do relé: estado sólido de polo
duplo, curso duplo (10 A)

• Aprovações: IP44, UL, CE, classificação
NEMA 3R
• Período de garantia: 2 anos

Amplificador do relé de partida de bomba
PSRB

AMPLIFICADOR DO RELÉ DE PARTIDA DE BOMBA
Modelo

Descrição

PSRB

Use para amplificar a potência de saída do controlador para os relés de
partida de bomba

Visite hunterindustries.com

Altura: 22 cm
Largura: 18 cm
Profundidade: 9,5 cm
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