
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X2™ Panou de comanda compatibil Wi-Fi 
Panoul de comanda X2 continuă moștenirea stabilită de popularul X-Core™ cu același set de 

capacități fiabile și extrem de eficiente, dar aduce gestionarea irigațiilor în generația următoare, 

oferind opțiunea de a adăuga caracteristici avansate de economisire a apei folosind tehnologia ® 

wireless Hydrawise. 

Cu X2, puteți păstra stilul familiar de programare pe bază de cursor oferit de X-Core. Dacă alegeți 

să faceți upgrade la gestionarea Hydrawise bazată pe cloud, programarea este familiară, rapidă și 

ușoară datorită configurarii asistate, utilizând un smartphone sau un dispozitiv desktop. Hydrawise 

maximizează economiile de apă prin ajustarea automată a programelor de irigare pe baza 

măsurătorilor meteorologice locale accesate prin internet. 

X2 asigură peisaje sănătoase, verzi, prin gestiunea mult mai facila sim ai economica a sistemului de 

irigat instalat la locatie. Puteți seta rapid programe de irigare și puteți gestiona un număr nelimitat 

de panouri de comanda cu actualizări de stare ale acestora în timp real prin intermediul software-

ului Hydrawise. 

 
 
 
 

Accelerarea intretinerii 
Control de la distanta 

cu ROAM (300 m) sau 

ROAM XL (3 km). 

Adaugati un senzor de 
ploaie pentru a 
economisi apa si bani 

Pentru a preveni risipa de apa, tehnologia 

Quick Response™ inchide instantaneu 

irigarea odata cu inceperea ploii. 

 

Afla mai multe. Vizitati hunterindustries.com pentru mai multe informatii detaliate. 

Conectare: Adăugați modulul WAND 

pentru a vă conecta la software-ul 

Hydrawise, pentru o programare rapidă 

și gestionarea online a irigațiilor 

 
Adaptabil: Până la 14 stații cu 3 

programe și 4  timpi de pornire 

fiecare;program cu un timp de rulare de 

pana la 6 ore în modul offline. 

 

 
 Eficient: Ciclu udare/uscare, ajustare 

sezoniera, sincronizare solara virtuala™ 

si ajustari climatice predictive 

cu ajutorul modulului Wi-Fi WAND  

https://hunter.direct/WAND 

 

 

Construit prin Inovare® 



X2 CARACTERISTICI & SPECIFICATII 
 

  

X2 Beneficii cheie 

• Panou de comanda fix cu 4-, 6-, 8-, sau 14-statii/zone 

•  Compatibil Wi-Fi, gestionat de software-ul Hydrawise 

• Ecranul cu iluminare  ofera vizibilitate in orice pozitie 
de montaj 

• 3 programe flexibile,cu 4 timpi de pornire fiecare 

cu functionare de pana la 6 ore 

• QuickCheck™ oferă diagnosticarea simplă a problemelor 

de cablare 

• Optiunea Hide Programs afișează un singur program și 

o oră de început pentru simplificare 

• Suspendarea irigațiilor timp de până la 99 de 

zile în afara sezonului 

• Protecția la scurtcircuit detectează defecțiunile de 

cablare și sare peste stație/zona fără deteriorarea 

sistemului 

• Memoria Easy Retrieve™ memoreaza programul 

complet de irigare 

• Întârziere între stații/zone pentru electrovane cu 

închidere lentă sau reîncărcare a forajului 

Beneficii cheie ale modulului Wi-Fi - WAND 
 

 

• Oferă programare rapidă, gestionare online și 

alerte de stare a panoului de comanda 

• Programare standard ABC cu 3 programe, 6 timpi 

de pornire, si timpi de rulare de pana la 24 de ore 

• Predictive Watering™ ofera ajustari climatice 

precise, pentru economii maxime de apa 

• Compatibilitate cu programele de automatizare 

Smart Home, Amazon Alexa™ si Control4®
  

 

 

Model 
 

 

X2 

Grad de protectie 

IP44  

Inaltime: 23 cm 

Latime: 19 cm 

Adancime: 10 cm 

• Ciclul de udare/uscare  previne risipa de  apa  si scurgerea in zonele cu  

diferente de nivel sau soluri argiloase

 

• Ajustare sezoniera pentru programari rapide fara a 

modifica fiecare timp de rulare 

 

WAND modul Wi-Fi 

Inaltime: 2 cm 

Latime: 5 cm 

Adancime: 5 cm 

 
 

 
Model Descriere 

X2-401-E 4-zone , 230V transformator intern,cu stecher inclus,cutie protectie plastic 

 X2-601-E 6-zone, 230V transformator intern,cu stecher inclus,cutie protectie plastic 

 X2-801-E 8-zone, 230V transformator intern,cu stecher inclus,cutie protectie plastic 

 X2-1401-E 14-zone, 230V transformator intern,cu stecher inclus,cutie protectie plastic 

WAND Modul Wi-Fi pentru software-ul  Hydrawise,management al sistemului de irigatii 
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