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IRRIGAÇÃO RESIDENCIAL E COMERCIAL
Built on Innovation®

CONTROLADOR PRO-C™ 

A escolha dos profissionais para sistemas residenciais e comerciais leves

A última geração dos controladores Pro-C chegou! A nova série P2C traz todos os recursos 
da famosa linha Pro-C, como flexibilidade no número de setores e simplicidade na 
programação, além de uma interface de usuário atualizada, visor retroiluminado e melhorias 
de funcionalidade dos sensores e da operação.

O confiável controlador Pro-C tem sido a escolha dos profissionais há décadas, oferecendo 
gerenciamento de irrigação avançado e econômico, com opções práticas de expansão em 
uma unidade compacta. Os usuários podem escolher entre o cabeamento convencional, o 
controle inovador do decodificador EZ ou operações híbridas convencionais/de dois fios. 
Ideal para projetos paisagísticos residenciais e comerciais leves, o Pro-C proporciona a 
máxima flexibilidade para novos projetos, atualizações ou expansões paisagísticas.

Os controladores Pro-C são aprovados pela Smart Watermark quando usados em conjunto 
com um sensor Solar Sync da Hunter, que permite ajustes diários com base nas condições 
climáticas locais para obter a máxima economia de água.

01 Design flexível: a expansão modular 
permite a fiação convencional de 4 a  
23 setores

02 Compatível com dois fios: habilite o 
controle híbrido por dois fios para até 
32 setores com decodificadores EZ-1

03 Funcionalidade aprimorada para 
sensores: duas entradas de sensor 
estão disponíveis para uso com os 
sensores Solar Sync™ e Clik da Hunter
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Denise Mullikin, Presidente da divisão de 
Irrigação Paisagística e Iluminação Externa

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DO PRO-C

  Principais Benefícios

• Número de setores de irrigação:

 - Controlador modular Pro-C

 - Cabeamento convencional de 4 a 23 setores

 - Opção de decodificador EZ híbrido para até 32 
setores no total (máximo de 28 setores se estiver 
somente com dois fios)

• 3 programas de irrigação automática, com 4 horários  
de início por programa e tempos de rega de 6 horas  
por setor

• Duas entradas de sensor disponíveis para uso com o 
Solar Sync ou qualquer sensor Clik 

• Uma saída P/MV para ativação do relé de partida de 
bomba e da válvula principal

• Visor iluminado de alta visibilidade para facilitar a 
programação em qualquer condição de iluminação

• O modo opcional de segundos permite definir tempos 
de rega dos setores com resolução de 1 segundo a  
5 minutos

• A memória Easy Retrieve™ permite o backup manual e 
a recuperação das preferências de configuração  
e programação

• A tecnologia QuickCheck™ oferece diagnóstico simples  
de eventuais defeitos no cabeamento em campo

• Compatível com modelos modulares PC-400 anteriores 
de 2014 a 2023

  Especificações de Operação

• Entrada do transformador: 120 VCA ou 230 VCA

• Saída do transformador (24 VCA): 1A

• Saída do setor de irrigação (24 VCA): 0,56A

• Saída P/MV (24 VCA): 0,28 A

• Aprovações: IP44 (área externa), UL, cUL, FCC, CE, 
UKCA, RCM, ISED

• Período de garantia: 2 anos

Modelo

De Plástico Para Área Externa
Altura: 23 cm 
Largura: 25,4 cm 
Profundidade: 11,4 cm

PCM300

PCM1600

PCM900

PC-DM

PRO-C

Modelo Descrição

P2C-400
Básico com 4 setores, gabinete de plástico para 
montagem na parede, 120 VCA com cabo e 
plugue no padrão dos EUA

P2C-401-E
Básico com 4 setores, gabinete de plástico para 
montagem na parede, 230 VCA com cabo e 
plugue no padrão europeu

P2C-401-A
Básico com 4 setores, gabinete de plástico para 
montagem na parede, 230 VCA com cabo e 
plugue no padrão australiano

PCM-300 Módulo de encaixe com 3 setores

PCM-900 Módulo de encaixe com 9 setores

PCM-1600 Módulo de encaixe com 16 setores

PC-DM Módulo de saída do decodificador EZ

EPA WaterSense
Adicione o sensor Solar Sync com a aprovação 
WaterSense™ para melhorar a eficiência hídrica  
do controlador.
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