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IRRIGAÇÃO RESIDENCIAL E COMERCIAL | Built on Innovation® Acesse hunterindustries.com

Sistema  
decodi icador EZ 

HPC  
(plástico para área interna/externa)
Altura: 22,9 cm 
Largura: 25,4 cm 
Profundidade: 11,4 cm

Smart WaterMark
Reconhecido como uma ferramenta de consumo responsável 
de água

EXPANSÃO DE SETORES DA SÉRIE PC

Modelo Descrição

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

HPC

Modelo Descrição

HPC-400 Base com quatro setores: controlador para área interna/externa de 
120 VCA e plugue

HPC-401-E Base com 4 setores: controlador para área interna/externa de 230 VCA, 
versão europeia e plugue

HPC-401-A Base com 4 setores: controlador para área interna/externa de 230 VCA, 
versão australiana e plugue

HPC-FP
Painel frontal de adaptação para o Hydrawise para controladores Pro-C 
(para modelos de março de 2014 ou mais recentes)

Painel frontal HPC 

HPC

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
• Número de setores de irrigação:

 - Cabeamento convencional de 4 a 23 setores
 - Opção de decodificador EZ híbrido com até 32 setores no total
(máximo de 28 setores se somente dois cabos)

• Opções de programação padrão permitem seis programas de irrigação
independente e seis horários de início por programa

• A opção de programação avançada oferece programação na estação com até seis
horários de início disponíveis no total

• Entrada disponível para um sensor para uso com qualquer sensor Clik e medidor 
de fluxo HC

• Uma saída P/MV para ativação do relé de partida de bomba e da válvula principal
• Com Wi-Fi para conexão rápida com o software Hydrawise
• Tela de toque a cores de 7 cm para fácil programação no painel de controle
• Sensor de miliamperes integrado para detecção e alertas de falhas nos cabos

ESPECIFICAÇÕES DE OPERAÇÃO
• Entrada do transformador: 120 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
• Compatível com roteador Wi-Fi de 2,4 GHz (apenas), 802.11 b/g/n de 20 MHz
• Protocolos de segurança aceitos: WPA/WPA2 Personal (somente), TLS e SSL
• Aprovações: IP44 (área externa), UL, cUL, FCC, CE, RCM, ISED
• Período de garantia: 2 anos

OPÇÕES INSTALADAS PELO USUÁRIO
• A opção do medidor de vazão HC permite o monitoramento de vazão sem 

fio para os sistemas preparados para Hydrawise

Esta solução de controle inteligente e flexível combina a modularidade do 
popular controlador Pro-C™ ao poder do software Hydrawise®.

Compatível com: 

Controle remoto 
ROAM

 Controle remoto 
ROAM XL 

Medidor de  
vazão HC 

Experimente o software Hydrawise agora mesmo, 
sem hardware em hydrawise.com

https://www.hunterindustries.com
http://hydrawise.com

