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Disponíveis modelos  
interiores e exteriores

P rocura um controlador residencial de entrada 

de gama que seja trabalhador? O X-Core é o 

que procura. O popular controlador Hunter XC é 

agora o X-Core. Ligue o revolucionário sensor solar 

de sincronização ET e o X-Core é convertido num 

controlador inteligente, usando tecnologia avançada  

de poupança de água e regulando a duração da rega 

com base nas condições atmosféricas locais. A instalação 

e manutenção são simples com a capacidade de 

controlo remoto dos sistemas Hunter, acessíveis através 

do SmartPort® (opcional). Controle até 8 estações com 

3 programas e 4 arranques cada. Caso encerrado.

Seja iNteligeNte: 
o X-Core faz mais
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Controlo remoto pronto. 
Compatível com telecomandos 
Hunter ROAM e ICR
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Compatível com sensor de 
sincronização solar ET para ajustes 
diários automáticos com base nas 
condições atmosféricas

A confiança vem 
de origem
Não se preocupe com nada. 

A memória não volátil do X-Core 

mantém o programa actual e a 

data e hora correcta caso falte 

a electricidade. A memória 

Easy Retrieve™ retém o programa 

preferido como cópia de segurança 

permanente, que pode facilmente 

ser reinstalada para substituir 

quaisquer alterações efectuadas 

pelo utilizador. 

01 Controlo inteligente com 
sincronização solar 
O sensor de sincronização solar ET (opcional) 
regula os tempos de irrigação com base nas 
alterações de clima registadas, reduzindo 
assim o consumo de água. 

02 Compatível com telecomando Hunter
Simplifique a instalação e manutenção, 
alargando o seu alcance até ao controlador 
com um telecomando Hunter (opcional).

03 Três programas independentes 
com quatro arranques cada 
Acomoda uma vasta gama de requisitos 
de rega.

04 Duas opções para ajuste sazonal
Altera o programa de rega, para se 
adequar a necessidades diferentes ao 
longo do ano. Ajustado manualmente 
(10–150%), ou ajuste automático diário 
baseado nas condições atmosféricas, com 
a ajuda do sincronizador solar. 

05 Variedade de programações diárias 
independentes 
Maximize a flexibilidade de rega 
seleccionando a rega por dias da semana, 
dias pares ou ímpares, ou por intervalos .

06 Compatível com sensor de 
condições atmosféricas 
Aumente a poupança de água com 
um sensor de condições atmosféricas, 
programável por estação.

07 Pilha de lítio substituível (incluída) 
Garante o funcionamento do relógio em caso 
de falta de energia, e permite a programação 
remota do controlador.
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Especificações e características
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DimEnsõEs
Modelo interior: 
 16,5 cm Alt. x 14,6 cm Lar. x 5 cm Pro. 
 (6½" Alt. x 5¾" Lar. x 2" Pro.) 

Modelo exterior: 
 22 cm Alt. x 17,8 cm Lar. x 9,5 cm Pro. 
 (85⁄8" Alt. x 7" Lar. x 3¾" Pro.)

CArACTErísTiCAs normAis
•  Modelos interior e exterior,  

de 2 a 8 estações

• 3 programas, A, B, C

•  Horários de arranque: 4 por dia, 
por programa, para um máximo de 
12 arranques diários

• 3 solenoides ligados em simultâneo

•  Tempo de funcionamento da 
estação: de 0 minutos até 4 horas em 
incrementos de 1 minuto

gUia De eSPeCiFiCaÇÕeS
MODelO tRaNSFORMaDOR iNteRiOR/

eXteRiOR
OPÇÕeS

XC-2 =

XC-4 =
XC-6 =
XC-8 =

2 estações (só modelo 
interior)
4 estações
6 estações
8 estações

00 =
01 =

120V
230/240V

i = 

Modelo exterior normal, 
excepto se tiver indicação de 
“i”, para montagem interior 
(ver adiante)

Modelo interior

A =

e = 

Mercados australianos 230 VAC 
(Modelo exterior fornecido 
com cabo)
Europa 230 VAC

 XC-6 =  01  i  e

EXEMPLO XC6 - 01 - i - e

FunCionAliDADEs 
AVAnçADAs
•  Compatível com sensor de 

sincronização solar, para ajustes diários 
automáticos com base nas condições 
atmosféricas

• Compatível com telecomando Hunter

•  Programação diária: calendário de 
7 dias, programação real do tipo par/
ímpar com relógio de programação de 
365 dias calendares

•  Memória Easy Retrieve: programa 
original gravado na memória 
permanente e recuperado em 
qualquer altura

• Ajuste sazonal: 0% a 150%

•  Entrada de sensor programável,  
por estação

•  Atraso de chuva programado desde 
1 a 7 dias

• Atraso programável entre estações

•  Interruptor de bypass de sensor 
de chuva 

•  Início manual com um só toque 
e avanço

•  Evento programável de dia desligado 
permite que determinados dias 
sejam designados como sempre 
“desligados”

•  O Hunter Quick Check™ ajuda a 
resolver problemas de ligações por fios 
no terreno

• Detecção electrónica de curto circuito

•  Pilha de lítio de 3 V (incluída) para 
programação remota e funcionamento 
do relógio; não necessária para cópia 
de segurança do programa.

moDElos
Controladores interiores: 
 XC-200i/201i: 2 estações

 XC-400i/401i: 4 estações

 XC-600i/601i: 6 estações

 XC-800i/801i: 8 estações

Controladores exteriores: 
 XC-400i/401i: 4 estações

 XC-600i/601i: 6 estações 

 XC-800i/801i: 8 estações

EsPECiFiCAçõEs
•  Entrada do transformador: 110 VAC, 

60 Hz (modelo EUA) 230 VAC (modelo 
europeu) 240 VAC (modelo australiano)

•  Saída do transformador: 24 VAC, 
1,0 A (capaz de funcionar de modo 
equivalente a 3 solenoides em 
simultâneo)

• Saída da estação: 0,56 A

•   Modelo interior: transformador 
amovível

•  Modelo exterior: transformador com 
caixa de junção interna

• Listagem UL/CE


