
Sterownik nawadniania Wi-Fi Hunter X2
(zewnętrzny)

Sterownik Wi-Fi Hunter X2(zewnętrzny)- nowoczesny następca popularnego sterownika X-Core!
Sterownik X2 marki Hunter to najnowszy sterownik firmy Hunter, przeznaczony do zarządzania systemem nawadniania
zawierającymi  kilka  sekcji.  Sterownik  zewnętrzny  X2  jest  prosty  w  programowaniu,  z  powodzeniem obsługiwany
przez osoby bez specjalistycznego przeszkolenia. Urządzenie posiada możliwość dołączenia modułu Wi-Fi do sterowania
instalacją poprzez smartphona.
Programowanie urządzenia X2 odbywa się za pomocą pokrętła oraz kilku przycisków znajdujących się na obudowie
sterownika. Sterownik Hunter wyposażony jest w szereg funkcji  standardowych, niezbędnych do zaprogramowania
dowolnego harmonogramu podlewania.
Za pośrednictwem sterownika X2 mamy możliwość ustawiać czas startu sekcji, czas trwania sesji dla wszystkich sekcji,
programować  odpowiedni  harmonogram pracy  -  sterownik  X2  może  zarządzać  włączenie  sesji  nawodnieniowych
w  wybrane  dni  lub  jedynie  w  dni  parzyste  bądź  nieparzyste.  X2  posiada  opcję  wyłączenia  konkretnych  dni
z nawadniania.
Poza funkcjami podstawowymi komputer Hunter X2 posiada następujące opcje: korekta sezonowa, sterowanie ręczne,
programowanie czujnika pogodowego. 
Zaawansowane  funkcje  programatora  Hunter  X2  pozwalają  na  przeprowadzenie  testu  wybranych  ustawień,
zaprogramowanie opóźnień między sekcjami, detekcję usterek.
Dodatkowo urządzenie po rozbudowaniu o dodatkowy moduł Wi-Fi pozwala na korzystanie z platformy Hydrawise.
Hydrawise pozwala na automatyczne wprowadzanie korekty czasu nawadniania w oparciu o dane stacji pogodowej.
Dzięki  aplikacji  na  urządzenia  mobilne  użytkownik  ma  większą  kontrolę  nad  systemem,  dostaje  powiadomienia
o nieprawidłowościach w systemie i raporty z pracy instalacji.

Aplikacja HYDRAWISA jest darmowa. Aplikacja oryginalnie w języku angielskim ma możliwość zmiany
języka na polski. 

Wypróbuj aplikację klikając w LINK https://app.hydrawise.com/config/loginHASHregister
Producent: Hunter
Dane techniczne: Producent   : Hunter
Liczba obsługiwanych sekcji: 1-12 / 1-14 / 1-4 / 1-6 / 1-8 / 1-9
Rodzaj sterownika   : z konkretną liczbą sekcji
Miejsce zawieszenia   : na zewnątrz / w pomieszczeniu
Możliwość sterowania przez Wifi   : tak



Parametry techniczne

• Rodzaj zasilenia: wymagane wejście: 230 VAC ± 10%, 60 Hz; wyjście: 1A; 2 x bateria 3V dla awaryjnego
podtrzymania zasilania
• Lokalizacja: zewnętrzny
• Liczba sekcji wbudowanych: 4-6-8-14
• Czas pracy sekcji [min-max. h]: 1 min- 4h
• Liczba programów: 3
• Liczba startów dziennie podczas programu: 4
• Budżet wodny: tak, -10% do +150%
• Ręczne uruchamianie: tak
• Liczba elektrozaworów na sekcję: 1
• Liczba sekcji mogących pracować jednocześnie: 1
• Programowanie według: cyklicznie (wg dni tygodnia, dni parzyste/nieparzyste, wybrane dni)
• Program testowy: nie
• Program domyślny po przerwie w dostawie prądu: tak
• Współpraca z czujnikami: tak - czujniki pogodowe typu clik -możliwość programowania czujnika według strefy
• Programowalne opóźnienie deszczowe: od 1 do 7 dni - opóźnienie pomiędzy stacjami (maksimum): 4 h
• Obsługa zaworu głównego/przekaźnika pompy (1)
• Diagnostyka zwarć i uszkodzeń okablowania wraz z identyfikacją strefy
 
Wymiary
Szerokość: 19 cm
Wysokość: 23 cm
Głębokość: 10 cm
 
Kompatybilny z zaworami elektromagnetycznymi 24VAC


