
RESIDENTIAL & COMMERCIAL IRRIGATION
Built on Innovation

Пробвай Hydrawise сега.  
Влез на hydrawise.com Научете повече на  hunterindustries.com, или се свържете с “Пипбрадърс” ООД.

HC 
HYDRAWISE CLOUD BASED SOFTWARE 

Управавлявай своя програматор от всяка точка на света от телефона или компютъра си, чрез cloud based 
software Hydrawise. Функцията Predictive watering позволява своевременна корекция на програмата за по-
ливане спрямо: прогнозата за времето, температурата, вероятността от валежи, вятъра и влажността на 
съответното място, осигурявайки максимално спестяване на вода, като същевремено запазва красотата 
на пейзажа. Лесно добавяне и настройка на електронен водомер, който автоматично ще 
ви извести за авария по трасето или повреда  на разпръсквачите. 
Hydrawise Cloud based software за управление на поливната система е лесен и удобен за 
потребителя. Всеки може да използва функцията Predictive watering за постигане на ми-
нимален разход на вода. Hydrawise софтуер е мощен инструмент, който може да се изпо-
лзва от професионалистите и инсталаторите за наблюдение и мониторинг на поливните
инсталации, тръбните системи и ел. кабели на своите клиенти. Това е един иновативен 
софтуер за напояване, подходящ за всички.

 
 

 

Програматор HC е WaterSense-approved, когато се свърже с уеб-базирания 
софтуер Hydrawise. 

 

01 Спестявате време: Контрол от всяка част на 
света

 

02 Спестявате вода: С Hydrawise Predictive
Watering™

  

03 Лесен за управление: Табло за управление 
със сензорен екран

  

   

ПРОГРАМАТОР 



Website   hunterindustries.com      

 

 

HC Програматор  ХАРАКТЕРИСТИКИ & СПЕЦИФИКАЦИИ

 Характеристики

•  Нов начина на функциониране на програматора - сензорен 
екран

•  Wi-Fi-поддръжка за лесна връзка към интернет
•   6 и 12 станции стандартен програматор
•   модул разширител 12 станции дава възможност за разширя-

ване до 36 станции   
 

•   Два сензорни входа
•   Стартово време за всяка програма: 6
•   Независими програми: 36
•   Максимално време на работа: 24 часа
•   Hydrawise™ Ready
•  Регулируем график на базата на местният климат
•  Откриване и алармиране за превишени нива на дебита
•   Откриване и алармиране за грешка  при свързването на

 кабелите (модул12 станции) или повреда
•   Електронен водомер измерва количеството на използва-

ната вода и отбелязва наличието на течове
•

  
Приложение: За вътрешен монтаж

•  Гаранция: 2 години

 Модели

 За вътрешен монтаж 
  Височина: 15.2 cm 

Дължина: 17.8 cm 
Ширина: 3.3 cm

HC може лесно да се разши-
ри до 36 станции, чрез доба-
вяне на два модуразширите-
ли от 12 станции.

 

Електронен водометър (20mm BSP) -3/4”
Височина: 13 cm
Дължина: 8 cm
Ширина:  8 cm

Електронен водометър (25mm BSP) -1”
Височина:  16 cm
Дължина:8 cm
Ширина:  8 cm

ORDER 1  +  2  +  3  +  4

1 Модел 2 Трансформатор 3 Indoor/Outdoor 4 Настроики

HC-6 = 6 станции
програматор с  Wi-Fi 
връзка

HC-12 = 12 станции
програматор за вът-
решен монтаж с 
Wi-Fi връзка

00  = 120 VAC  i = модел за вътрешен 
монтаж

(Blank)  = няма опция

01 = 230 VAC E  = 230 VAC с  
Европейски стандарт

A  = 230 VAC с
Австралийскo стандарт

Пример:   
HC-601i-E = 6-станции 230 VAC Европейски стандарт -програматор за вътрешен монтаж с Wi-Fi връзка 
HC-1200i  = 12-станции 120 VAC програматор за вътрешен монтаж с Wi-Fi връзка 
HC-1201i-E = 12-станции 230 VAC програматор вътрешен монтаж с Евопейски стандарт

Модели Наименования

HC-1200M Модул разсширител 12 
станции дава възможност
за увеличаване на станци-
ите до 24 или 36

HC-075-FLOW-B Водомер с 20 mm 
BSP -3/4”

HC-100-FLOW-B Водомер с 25 mm 
BSP -1”

 

•   CE, C-tick, FCC

Ел. Спесификации

ПипБрадърс ООД- Официален представител за България
София1616
ул. “Голяма могила” 115
тел. (359 2) 962 8744 
office@pipbrothers.com
www.pipbrothers.com


