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Khả năng mở rộng lên 
đến 54 kênh tưới. 
Chạy đồng thời hai 
kênh tưới bất kỳ cộng 
với bơm/van tổng. 
Được thiết kế để dễ sử 
dụng, tương thích với 
nhiều bộ điều khiển và 
tăng cường độ chống 
sét, tăng độ bền cho 
sản phẩm.

Hydrawise hiện cung 
cấp một tùy chọn giải 
mã hai dây đơn giản và 
hiệu quả, đó là Hệ 
thống giải mã EZ. Kiểm 
soát lên đến 54 kênh 
tưới thông qua cáp hai 
dây hoặc kết hợp với 
các module đầu ra 
thông thường.

Bộ mở rộng 
 kênh tưới 

Bộ giải mã 
 EZ

 

 

 

 

Đồng hồ đo lưu lượng 
HC cài đặt đơn giản kết 
nối với bộ điều khiển hỗ 
trợ Hydrawise để cho 
phép giám sát dòng 
chảy, cảnh báo dòng 
chảy cao và thấp, phát 
hiện rò rỉ, kênh tưới vận 
hành không theo lịch cài 
đặt, kiểm soát lượng 
nước sử dụng ở từng 
kênh và lượng nước tiết 
kiệm được của toàn hệ 
thống.

 

Hydrawise cũng hỗ trợ 
cảm biến thời tiết 
thường mở hoặc đóng 
tiêu chuẩn và cảm biến 
độ ẩm của đất. Những 
cảm biến này thường 
được sử dụng để 
ngừng tưới. Bạn cũng 
có thể tạo các loại cảm 
biến tùy chỉnh của riêng 
mình để bắt đầu tưới 
hoặc cho các ứng dụng 
nâng cao khác.

 
Cảnh báo quá 

 dòng HC
 

 
Cảm biến mưa 

 Rain-Clik® 



 NGHĨ LỚN. NGHĨ HYDRAWISE.

 Bộ điều khiển HCC kết hợp phần mềm quản lý tưới Hydrawise ™ hàng 
đầu trong ngành với khả năng kiểm soát hiệu quả các dự án lớn. Từ văn 
phòng đến địa điểm dự án, HCC giúp tiết kiệm tối đa thời gian và nhân 
công với bộ công cụ mạnh mẽ cho các nhà thầu.

Công suất cao 

Lên đến 38 hoặc 54 kênh 
tưới tùy thuộc vào kiểu 
module sử dụng

Năng lượng mạnh mẽ 

Chạy đồng thời hai kênh tưới + 
P/MV

Dễ sử dụng 

Màn hình cảm ứng lớn với 
giao diện đầy đủ màu sắc

Kết nối Wifi 

Kết nối nhanh chóng với hệ thống 
quản lý tưới tiêu Hydrawise

Luôn sẵn sàng 

SmartPort® có dây sẵn hỗ trợ 
sử dụng remote Hunter 

Tùy chọn bộ giải mã hai dây 

Mở rộng 54 kênh giải mã EZ hoặc 
kết hợp với các module đầu ra 
thông thường (tối đa 54 kênh)



Ngoài khả năng tương thích với 
điện thoại thông minh, HCC hoạt 
động với điều khiển từ xa ROAM 
và ROAM XL để kích hoạt nhanh 
chóng khi khắc phục sự cố, để 
vận hành thủ công hoặc tạm dừng 
khi gặp vấn đề.

 
 

 

Khách hàng của ICC và ICC2 
có cơ hội nâng cấp hệ thống 
hiện có của họ lên điều khiển 
thông minh có Wi-Fi bằng việc 
bổ sung Bộ trang bị thêm cho 
điều khiển HCC.

 

 

 

 

Hộp chứa bộ điều khiển với thiết 
kế đơn giản, chuyên nghiệp và 
chắc bền, đảm bảo hệ thống của 
bạn hoạt động tốt trong điều kiện 
khắc nghiệt. 
Hộp đặt tự do, cung cấp cho bạn 
nhiều không gian để làm việc 
trong quá trình nối dây hoặc bảo 
trì định kỳ.

 Điều khiển từ xa 
ROAM và ROAM XL Bộ trang bị thêm Hộp chứa bộ điều khiển



LÀM VIỆC thông minh hơn

HCC kết hợp các tính năng mạnh mẽ của Bộ điều khiển ICC2 nổi 
tiếng với các điều chỉnh thời tiết tự động của công nghệ Hydrawise.

 Thiết lập một tài khoản thử nghiệm tại hydrawise.com.

Một trong số nhiều tính năng hữu ích 
của bộ điều khiển là Predictive 
Watering™ (Dự đoán lượng nước tưới), 
điều chỉnh lịch trình tưới tiêu dựa trên 
nhiệt độ cục bộ, thời gian thực, 
xác suất mưa, tốc độ gió và độ ẩm. 

Với cảm biến miliampe tích hợp, khắc 
phục sự cố dây bị lỗi trở nên nhanh 
hơn bao giờ hết. Bạn cũng có thể dễ 
dàng cài đặt Đồng hồ đo lưu lượng HC 
để theo dõi chính xác dòng chảy, ngăn 
lãng phí nước và tránh cảnh quan bị 
hư hại.

 

 

Tiết kiệm thời gian và tiền bạc bằng cách 
chẩn đoán và khắc phục sự cố hệ thống từ 
bất kì đâu trên thế giới. Với các cảnh báo, 
báo cáo và ghi nhật ký sự kiện có thể chỉnh 
sửa, HCC hỗ trợ quản lý cảnh quan từ xa 
một cách thuận tiện đối với các dự án lớn. 

HCC cũng sở hữu một loạt các tính năng 
hữu ích khác, bao gồm Cycle & Soak (Chu 
kỳ & Ngấm) cho đất và điều kiện địa điểm 
cụ thể, Programmable Delay Between 
Stations (Đình chỉ tưới giữa các kênh) và 
tính năng Programmable Rain Delay 
(Dừng tưới khi trời mưa).
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Tính năng sản phẩm 

• Wifi kết nối nhanh với phần mềm Hydrawise 

• Tổng số kênh tưới: 8 đến 38 (nhựa),

  8 đến 54 (kim loại và tủ đứng)

• Công nghệ giải mã 2 dây EZDS 

• Các lựa chọn: vỏ nhựa, vỏ kim loại hoặc thép không

  gỉ đặt ngoài trời và tủ đứng 

• Số kênh tưới hoạt động đồng thời: 2 (+P/MV)

• Pre-wired SmartPort tương thích với 

 điều khiển từ xa ROAM và ROAM XL 

• Bộ cảm biến miliampe bên trong để
  phát hiện đường dây lỗi và phát đi cảnh báo 

• Đồng hồ đo lưu lượng HC để
  kiểm soát dòng chảy và phát đi cảnh báo  

• Màn hình màu cảm ứng 3.2 inch 

• Bảo hành: 5 năm 

Thông số kĩ thuật điện 

• Đầu vào biến áp : 120 and 230 VAC 
• Đầu ra biến áp: 24 VAC, 1.4 A 
• Đầu ra tại mỗi kênh tưới (24 V): 0.56 A 
• Đầu ra P/MV (24 VAC): 0.56 A 
• Số cảm biến: 2 

Đạt chuẩn 

• UL, cUL, FCC, CE, RCM 

• Hộp nhựa treo tường: IP44, NEMA 3R 

• Hộp kim loại (hoặc thép không gỉ) treo tường: IP44, 

NEMA 3R 

• Bệ đứng nhựa: IP34, NEMA 3R

BỘ ĐIỀU KHIỂN HCC

Model 

HCC-800-PL 

HCC-800-M 

HCC-800-SS 

HCC-800-PP 

HCC-FPUP 

ICC-PED 

ICC-PED-SS 

ICC-PWB 

WIFI-EXT-KIT

 

 

Mô tả 

8 kênh tưới, vỏ nhựa, treo tường 

8 kênh tưới, vỏ kim loại xám, treo tường 

8 kênh tưới, vỏ thép không gỉ, treo tường 

8 kênh tưới, tủ đứng nhựa 

Bộ nâng cấp Retroft cho ICC và ICC2 

Bệ kim loại xám cho tủ treo tường kim loại 

Bệ thép không gỉ cho tủ treo tường kim loại 

Bảng dây điện tùy chỉnh bên trong cho các tủ đứng 

Bộ mở rộng ăng-ten cho Wifi

SERI CÁC BỘ MỞ RỘNG KÊNH TƯỚI CỦA HCC

 

Model 

 

ICM-400 

ICM-800 

ICM-2200

EZ-D 

EZ-1

EPA WaterSense®

Identifies a water-efficient product that has been independently certified to meet EPA WaterSense criteria for efficiency and performance. 
This product realizes water savings on a national level, and provides measurable water savings results.

Hộp nhựa Hộp kim loại

Certified by 
ICC-ES

Gene Smith, President of Landscape Irrigation and Outdoor Lighting
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Module plug-in cho 4 kênh tưới với khả năng chống sét cao 

Module plug-in cho 8 kênh tưới với khả năng chống sét cao 

Module mở rộng 22 kênh tưới (tối đa 1 kênh cho mỗi bộ điều khiển) 

Module đầu ra bộ giải mã 54 kênh tưới (mỗi bộ điều khiển 1 module) 

Bộ giải mã EZ một kênh tưới

Bộ trang bị thêm




