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Smart WaterMark
Reconhecido como uma ferramenta de consumo re-
sponsável de água

HCC

Plástico
Altura: 30 cm 
Largura: 35 cm 
Profundidade: 13 cm 

Número de setores: 8 a  54
Tipo: Modular

Metal (cinza ou inoxidável)
Altura: 41 cm 
Largura: 33 cm 
Profundidade: 13 cm

CARACTERÍSTICAS
• Com Wi-Fi para rápida conexão com o 

software Hydrawise
• Número de setores: 8 a 38 (plástico),  

8 a 54 (metal)
• Gabinete: plástico para exteriores, metal  

e aço inoxidável para montagem em 
parede e opções de pedestal

• Operação de setores simultâneos: 2
• SmartPort pré-conectada para 

compatibilidade com controles  

remotos ROAM/ROAM XL
• Sensor de miliamperes integrado  

para detecção e alertas de falhas  
na fiação

• Medidor de vazão HC compatível  
para monitoramento e alertas de  
vazão

• Visor colorido de 8 cm
• Período de garantia: 5 anos

 ► TELA SENSÍVEL AO TOQUE
 ► Ajustes da Irrigação Previsível (Predictive Watering™)
 ► Retrocompatível com os controladores ICC e ICC2
 ► Ciclo e seca
 ► Atraso programável entre setores
 ► Atraso de rega programável
 ► Válvula mestre programável por setor

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

• P/MV (24 VCA): até 0,56 A
• Entradas de sensor: 2

APROVAÇÕES
• UL, cUL, FCC, RCM, CE
• Montagem de plástico em parede: IP44, NEMA 3R
• Montagem de metal em parede (inclui aço inoxidável): IP44, NEMA 3R
• Pedestal de plástico: IP34, NEMA 3R

Medidor de vazão HC

Software HydrawiseTM

EXPANSÃO DE SETORES DA SÉRIE HCC

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)

HCC

Modelo Descrição

HCC-800-PL
Modelo básico com 8 setores, plástico para exteriores, monta-
gem em parede

HCC-800-M
Modelo básico com 8 setores, metal cinza para exteriores, 
montagem em parede

HCC-800-SS
Modelo básico com 8 setores, aço inoxidável, montagem em 
parede

HCC-800-PP Modelo básico com 8 setores, pedestal de plástico

HCC-FPUP Kit de atualização para ICC e ICC2

ICC-PED Pedestal cinza para gabinete metálico de montagem em parede

ICC-PED-SS Pedestal de aço inoxidável para gabinete de aço inoxidável

ICC-PWB Placa de fiação de pedestal opcional para pedestais de metal

KIT WIFI-EXT Kit de extensão de antena Wi-Fi


