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Obtenha a beleza e a inteligência
Quer tudo isto? Relva deslumbrante, uma capacidade 

de programação avançada e uma interface intuitiva? 

Conheça o I-Core. Concebido para aplicações 

residenciais topo de gama e aplicações comerciais 

de alto desempenho, o controlador completo I-Core 

é fácil de utilizar, fácil de instalar e fácil de programar 

e possui diversas características novas que vão redefinir 

o conceito de rega inteligente.

Altere ao 
seu gosto
Modular significa ter mais opções 

E mais opções significam uma 

instalação fácil. O I-Core de 

plástico é expansível de 6 até 

30 estações e o I-Core metálico 

é expansível até 42 estações, para 

obter uma gama alargada de 

opções que respondam a todas 

as necessidades do cliente.

Controle o caudal
A função de monitorização 

do caudal em tempo real do 

I-Core fornece uma protecção 

contra condições de capacidade 

excedida e o valor total do caudal 

para minimizar a possibilidade de 

ocorrer um desperdício de água.
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01 O Diagnostic Dashboard™ 
exclusivo do I-Core fornece 
ao utilizador uma análise 
rápida e abrangente de todo 
o sistema e dos sensores em 
tempo real, tornando-o no 
único controlador da sua 
categoria a proporcionar 
este nível de monitorização.

02 Com um arrojado visor 
gráfico retroiluminado, 
o I-Core é fácil de 
ler – e igualmente fácil 
de programar.

03 Porquê alterar uma 
boa característica? 
O I-Core é novo, mas 
a programação não. 
Assim, estará totalmente 
familiarizado com 
o processo ao configurar 
pela primeira vez 
o controlador. 

04 Com um SmartPort® instalado 
de origem, o controlador está 
pronto a ser controlado 
remotamente. É ainda 
compatível com todos os 
sensores da Hunter, incluindo 
o Sensor de caudal HFS, 
o Rain-Clik™, o Wind-Clik® 
e o inovador Solar Sync.



O cliente quer – o I-Core tem
Outras características novas incluem a regulação sazonal 

independente por programa, a qual pode ser definida de 

forma global, mensal ou através do Solar Sync; a Memória 

Easy Retrieve™ para guardar as definições preferidas em 

caso de falha de energia, seis opções de idiomas e quatro 

programas totalmente independentes para calendarização 

de rega personalizável.

Visor LCD 
retroiluminado 
de fácil leitura

Idioma totalmente personalizável: 
Seleccione entre seis idiomas 
diferentes.
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Regulação sazonal independente 
por programa: Pode ser definida de 
forma global, mensal ou através do 
Solar Sync.

Capacidade de monitorização 
do caudal e controlo na ponta 
dos dedos. Poderá programar 
a monitorização do caudal para 
cada estação.

05 Faça deslizar o bloqueio 
de energia para ligar ou 
desligar a alimentação 
do controlador. Esta 
função permite adicionar 
ou remover módulos 
de saída e bloqueia os 
módulos no respectivo 
lugar, na posição 
Alimentação ligada.

07 Capacidade para vários 
sensores: o modelo 
de plástico inclui duas 
entradas de sensores 
e o modelo metálico 
inclui três entradas. 
Os sensores são 
programáveis por 
estação.

08 Totalmente personalizável 
para se adequar às suas 
diversas necessidades. 
Os módulos I-Core 
estão disponíveis em 
incrementos de 6 estações. 
Os módulos incluem 
vários níveis de protecção 
contra picos de corrente 
para zonas de grande 
turbulência atmosférica.

06 O inovador design 
modular da Hunter 
permite remover 
módulos sem ser 
necessário efectuar 
ajustes ou remover 
quaisquer cabos.



Capacidade de detecção 
do caudal
A detecção de caudal em tempo real identifica de forma 

instantânea uma condição de capacidade excedida ou 

de caudal reduzido do sistema e permite evitar 

a ocorrência de danos (no sistema ou na paisagem 

envolvente). O utilizador determina o valor limite que 

será reconhecido como “taxa de caudal superior” 

e “taxa de caudal inferior” por estação. Por sua vez, 

o controlador calibra-se automaticamente para identificar 

qualquer caudal situado abaixo ou acima desses limites 

pré-determinados como uma condição de caudal 

incorrecto. Quando os limites são ultrapassados, o I-Core 

desliga essa parte do sistema. Para instalar a função de 

detecção de caudal em tempo real no I-Core, adicione 

simplesmente o sensor de caudal HFS e o respectivo 

corpo de sensor FCT adequado para a sua tubagem.
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Modelos
• IC-600-PL – Modelo base de 6 estações com 110 volts 

de entrada e armário de plástico exterior, pode ser 
configurado com a adição de módulos para 30 estações

• IC-601-PL – Modelo base de 6 estações com 230 volts 
de entrada e armário de plástico exterior, pode ser 
configurado com a adição de módulos para 30 estações

• IC-600-M – Modelo base de 6 estações com 
armário metálico, pode ser configurado com 
a adição de módulos para 42 estações

• IC-600-PP – Modelo base de 6 estações com 
pedestal de plástico, pode ser configurado com 
a adição de módulos para 42 estações

Dimensões
• IC-600-PL – 27,9 cm A x 34,3 cm L x 16,5 cm P
• IC-601-PL – 27,9 cm A x 34,3 cm L x 16,5 cm P
• IC-600-M – 31,4 cm A x 39,4 cm L x 16,4 cm P
• IC-600-PP – 97,5 cm A x 54,8 cm L x 40,3 cm P

Especificações e características
• Controlador modular expansível de 6 até 30 estações 

(armário de plástico) e até 42 estações (armário 
metálico) com módulos ICM de 6 estações

• Design exclusivo do módulo que permite efectuar 
procedimentos de manutenção sem retirar os cabos 
em campo do controlador

• Visor gráfico retroiluminado de grande dimensão 
e de leitura fácil

• Painel frontal amovível para programação remota
• Regulação sazonal por programa (global, mensal ou 

diária com o Solar Sync)
• Regulação sazonal: 0% a 300%
• 4 programas independentes (A, B, C e D)
• Capacidade multi-idiomas, programável em seis 

idiomas diferentes
• O Diagnostic Dashboard™ monitoriza e apresenta de 

forma contínua o funcionamento do sistema relativamente 
ao estado do caudal, da estação e do sensor

• A detecção automática de curto-circuitos salta as 
estações com curto-circuito e continua a rega, sem 
fusíveis para substituir

• Tempos de execução da estação: 12 horas
• Oito horas de início para os Programas A, B e C; 

16 horas de início para o Programa D
• Capacidade de acumulação e sobreposição de 

programas que permite executar dois programas 
em simultâneo

• Capacidade integrada de monitorização do caudal 
em tempo real

• Reconhecimento do caudal por estação e diagnósticos 
do nível da estação, alarmes e encerramentos

• O totalizador de caudal fornece um histórico 
acumulado do caudal

• O Quick Check™ da Hunter ajuda a solucionar 
problemas com os cabos em campo

• Função de Período sem rega
• Calculador do tempo de execução total
• Função de programa de teste
• Um botão para inicialização manual e avanço
• Característica de recuperação Easy Retrieve Memory™ 

guarda e restaura os programas preferidos
• Conector SmartPort® instalado de origem para utilizar 

com os controladores remotos ROAM e ICR da Hunter
• Todos os modelos NEMA classificados para 

resistência às condições atmosféricas
• Atraso da estação programável até 9 horas
• Atraso de rega programável até 180 dias
• Capacidade da função “Cycle and Soak” por estação
• Entrada do transformador: 120/240 VCA, 50/60 Hz
• Saída do transformador: 24 VCA, 1,5 A
• Saída da estação: 24 VCA, 0,56 A (2 válvulas)
• Saída máxima total: 24 VCA, 1,4 A (5 válvulas)
• Saída da válvula principal: 24 VCA, 0,28 A
• Entradas para vários sensores
• Desactivação do sensor de chuva
• UL, C-UL, CE, C-tick

QUADRO DE CONSULTA RÁPIDA I-CORE

ARMÁRIO DE PLÁSTICO

Confi guração 
pretendida da estação

Encomenda da 
unidade base

Número de módulos 
adicionais Especifi car como

6 zonas um IC-601-PL não é necessário módulo IC-601-PL

12 zonas um IC-601-PL um ICM-600 IC-1201-PL

18 zonas um IC-601-PL dois ICM-600 IC-1801-PL

24 zonas um IC-601-PL três ICM-600 IC-2401-PL

30 zonas um IC-601-PL quatro ICM-600 IC-3001-PL

QUADRO DE CONSULTA RÁPIDA I-CORE

ARMÁRIO METÁLICO

Confi guração 
pretendida da estação

Encomenda da 
unidade base

Número de módulos 
adicionais Especifi car como

6 zonas um IC-600-M não é necessário módulo IC-601-M

12 zonas um IC-600-M um ICM-600 IC-1201-M

18 zonas um IC-600-M dois ICM-600 IC-1801-M

24 zonas um IC-600-M três ICM-600 IC-2401-M

30 zonas um IC-600-M quatro ICM-600 IC-3001-M

36 zonas um IC-600-M cinco ICM-600 IC-3601-M

42 zonas um IC-600-M seis ICM-600 IC-4201-M

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES
MODELO CARACTERÍSTICAS
IC  600-PL =

601-PL =

 600-M =

600-PP =

O modelo doméstico base de 6 estações com armário de plástico exterior 
pode ser confi gurado com a adição de módulos para 30 estações
O modelo internacional base de 6 estações com armário de plástico 
exterior pode ser confi gurado com a adição de módulos para 30 estações
O modelo base de 6 estações com armário metálico pode ser confi gurado 
com a adição de módulos para 42 estações
O modelo base de 6 estações com pedestal de plástico pode ser 
confi gurado com a adição de módulos para 42 estações

ICM  600 = Módulo de 6 estações para adicionar estações ao controlador base

 IC  601-PL

EXEMPLO IC - 601-PL
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