
IRRIGAÇÃO RESIDENCIAL E COMERCIAL
Built on Innovation®

Experimente o Hydrawise.  
Acesse hydrawise.com

 Conozca los detalles. Visite hunterindustries.com o contacte a su gestor comercial local.

CONTROLADOR WI-FI RESIDENCIAL HC 
WI-FI COM SOFTWARE HYDRAWISE

Gerencie seu controlador de qualquer lugar do mundo através do seu computador, 
celular smatphone ou tablete utilizando o software Hydrawise. O Predictive Watering 
(irrigação baseada na previsão do tempo) ajusta os tempos de rega de acordo com a 
previsão de temperatura, probabilidade de chuva, vento e umidade para proporionar 
o máximo em economia de água, mantendo a paisagem bonita e saudável. Adicione 
um medidor de fluxo de fácil instalação e receba alertas automaticamente sobre 
problemas na tubulação ou com os aspersores. 

Hydrawise é um software de gerenciamento hídrico de fácil uso. O próprio proprietário 
pode ajustar o Predictive Watering para poder economizar água. O software Hydrawise 
também é uma ferramenta eficiente para que prestadores de serviços gerenciem 
a irrigação da paisagem, o sistema de tubulação e o sistema elétrico de válvulas do 
cliente. É um ótimo software de irrigação profissional tanto para o cliente como para o 
prestador de serviços.

O Controlador HC com o Hydrawise é aprovado pela WaterSense, agência americana 
que monitora o uso de água.

01 Economize tempo: gerencie de 
qualquer lugar no mundo

02 Economize água: com Predictive 
Watering™ da Hydrawise

03 Fácil de usar: controle pela internet  
ou diretamente no controlador

   



Site hunterindustries.com | Atendimento ao cliente  1 -800-383-4747 | Serviço técnico   1 -800-733-2823

Gregory R. Hunter, Presidente da Hunter Industries

Nosso objetivo é ajudar os clientes a prosperar. A paixão por inovação e engenharia está em tudo o que 

fazemos, mas esperamos que nosso compromisso com um suporte excepcional mantenha você na  

família de clientes da Hunter por muitos anos.
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CONTROLADOR HC CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES

  Recursos

• Controlador com novo design com funcionamento 
completo e tela sensível ao toque (touchscrenn)

• Compatível com Wi-Fi para ser facilmente conectado 
 à internet

•  Controladores padrão com 6 e 12 setores

•  O módulo de expansão de 12 setores permite expansão 
para até 36 setores

•  Duas portas de sensor personalizáveis

•  Horas de início por programa: 6

•  Programas independentes: 36

•  Tempo de operação máximo do setor: 24 horas

• Controlador habilitado para o software Hydrawise™

• Ajuste na programação de rega com base nas condições 
climáticas locais

• Detecção e alertas de excesso de fluxo

•  Detecção e alertas sobre falhas na fiação  
(modelo com 12 setores)

•  O medidor de vazão mede o uso de água e também 
detecta vazamentos

• Material do gabinete: plástico

• Garantia: 2 anos

 Modelos

 Controlador de plástico para uso interno 
  Altura: 15,2 cm 

Largura: 17,8 cm 
Profundidade: 3,3 cm

O HC pode ser facilmente 
expandido para até 36 setores 
adicionando de dois módulos 
de expansão de 12 setores.

Medidor de vazão (BSP de 20 mm)
Altura: 13 cm
Largura: 8 cm
Profundidade: 8 cm

Medidor de vazão (BSP de 25mm)
Altura: 16 cm
Largura: 8 cm
Profundidade: 8 cm

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

1 Modelos 2 Transformador 3 Interiores/exteriores 4 Opções

HC-6 = Controlador 
com 6 estações e 
conexão Wi-Fi

HC-12 = Controlador 
com 12 estações e 
conexão Wi-Fi

00 = 120 VCA i = modelo para uso interno (Em branco) = Sem opções

01 = 230 VCA E = 230 VCA com  
conexões europeias

A = 230 VCA com 
conexões australianas

Exemplos:   
HC-601i-E = Controlador de plástico europeu para interiores com 6 setores de 230 VCA com conexão Wi-Fi 
HC-1200i  = Controlador de plástico para interiores com 12 setores de 120 VAC com conexão Wi-Fi 
HC-1201i-E = Controlador de plástico para interiores com 12 setores de 230 VAC e cabo europeu

OPÇÕES DO HC

Modelos Descrição

HC-1200M Módulo de expansão de 12 setores de irrigação usado para aumentar o número de 
setores para 24 ou 36

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

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

 Especificações elétricas

•  CE, C-tick, FCC


