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Kết nối: Lắp đặt module Wifi 
WAND kết nối với phần mềm 
Hydrawise để lập trình nhanh 
chóng và quản lý tưới trực tuyến. 

Thích ứng: Lên đến 14 kênh tưới 
với 3 chương trình và 4 thời gian 
bắt đầu tại mỗi kênh, với thời gian 
chạy 6 giờ ở chế độ ngoại tuyến. 

Hiệu quả: Chu kỳ và Ngâm, Điều 
chỉnh theo mùa, Cảm biến thời tiết 
và Dự đoán sự thay đổi thời tiết 
với module Wifi WAND.

BỘ ĐIỀU KHIỂN TƯỚI KẾT HỢP WIFI X2™ 
Bộ điều khiển X2™ là thế hệ tiếp theo của bộ điều khiển X-Core™ nổi tiếng với những khả năng 
đáng tin cậy và hiệu quả cao. Song X2™ đã đưa việc quản lý tưới lên một thế hệ mới thông qua 
việc cung cấp các tính năng tiết kiệm nước tiên tiến bằng công nghệ không dây hàng đầu trong 
ngành của Hunter - Công nghệ Hydrawise®. 

Với X2™, bạn có thể giữ phong cách lập trình dựa trên quay số quen thuộc do X-Core cung cấp. 
Nếu bạn chọn nâng cấp lên quản lý Hydrawise, việc lập trình trở nên quen thuộc, nhanh chóng và 
dễ dàng nhờ trình hướng dẫn thiết lập hữu ích trên điện thoại thông minh hoặc máy tính. Hydrawise 
tiết kiệm nước tối đa bằng cách tự động điều chỉnh lịch trình tưới tiêu theo thời tiết địa phương cập 
nhật trên Internet. 

Bộ điều khiển X2™ đảm bảo cảnh quan xanh, sạch, đẹp; giúp việc quản lý địa điểm thuận tiện hơn 
và mang lại lợi nhuận trong việc lắp đặt thông thường. Bạn có thể nhanh chóng đặt lịch tưới và 
quản lý số lượng bộ điều khiển không giới hạn, cập nhật trạng thái bộ điều khiển theo thời gian 
thực thông qua phần mềm Hydrawise.

Tăng tốc độ bảo trì 

Điều khiển X2 từ xa với 
ROAM (300 m) hoặc 
ROAM XL (3 km).

Thêm cảm biến mưa để tiết kiệm nước 
và chi phí 
Để ngăn lãng phí nước, công nghệ Quick 
Response™ tích hợp sẵn sẽ tắt ngay việc 
tưới ngay khi trời bắt đầu mưa.

THÊM WI-FI 
https://hunter.direct/WAND
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Helping our customers succeed is what drives us. While our passion for innovation and engineering  

is built into everything we do, it is our commitment to exceptional support that we hope will keep you in the 

Hunter family of customers for years to come.
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TÍNH NĂNG & THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Lợi ích chính của X2 

• Bộ điều khiển cố định 4, 6, 8 hoặc 14 kênh tưới 

• Có khả năng quản lý Wifi bằng phần mềm Hydrawise 

• Màn hình có đèn nền cung cấp khả năng hiển thị tối ưu 

trong mọi cài đặt 

• 3 chương trình linh hoạt với 4 thời gian bắt đầu mỗi lần 

chạy, thời gian lên đến 6 giờ 

• QuickCheck ™ cung cấp chẩn đoán cơ bản về lỗi dây 

• Tùy chọn “Ẩn Chương trình” hiển thị một chương trình và 

một thời gian bắt đầu để đơn giản hóa trình làm việc 

• Tạm ngừng tưới lên đến 99 ngày trong mùa mưa 

• Bảo vệ ngắn mạch phát hiện lỗi dây dẫn và bỏ qua kênh 

tưới mà tránh làm hỏng hệ thống 

• Bộ nhớ Easy Retrieve™ sao lưu đầy đủ lịch trình tưới 

• Cung cấp độ trễ giữa các kênh tưới khi van đóng chậm 

hoặc làm đầy máy bơm 

• Chế độ Chu kỳ và Ngấm nước sẽ ngăn ngừa chất thải và 

nước chảy tràn ở những khu vực có sự chênh lệch độ cao 

hoặc đất chặt 

• Điều chỉnh theo mùa giúp điều chỉnh lịch tưới nhanh hơn 

mà không thay đổi thời gian chạy 

• Thời gian bảo hành: 2 năm

  

X2 

Model  

X2-400 

X2-600 

X2-800 

X2-1400 

X2-401-E 

X2-601-E 

X2-801-E 

X2-1401-E 

X2-401-A 

X2-601-A 

X2-801-A 

X2-1401-A 

WAND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mô tả 

Bộ điều khiển 4 kênh tưới, biến áp bên trong 120V và phích cắm chuẩn Mỹ với tủ nhựa 

Bộ điều khiển 6 kênh tưới, biến áp bên trong 120V và phích cắm chuẩn Mỹ với tủ nhựa 

Bộ điều khiển 8 kênh tưới, biến áp bên trong 120V và phích cắm chuẩn Mỹ với tủ nhựa 

Bộ điều khiển 14 kênh tưới, biến áp bên trong 120V và phích cắm chuẩn Mỹ với tủ nhựa 

Bộ điều khiển 4 kênh tưới, biến áp bên trong 230V và phích cắm chuẩn Châu Âu với tủ nhựa 

Bộ điều khiển 6 kênh tưới, biến áp bên trong 230V và phích cắm chuẩn Châu Âu với tủ nhựa 

Bộ điều khiển 8 kênh tưới, biến áp bên trong 230V và phích cắm chuẩn Châu Âu với tủ nhựa 

Bộ điều khiển 14 kênh tưới, biến áp bên trong 230V và phích cắm chuẩn Châu Âu với tủ nhựa 

Bộ điều khiển 4 kênh tưới, biến áp bên trong 230V và phích cắm chuẩn Úc với tủ nhựa 

Bộ điều khiển 6 kênh tưới, biến áp bên trong 230V và phích cắm chuẩn Úc với tủ nhựa 

Bộ điều khiển 8 kênh tưới, biến áp bên trong 230V và phích cắm chuẩn Úc với tủ nhựa 

Bộ điều khiển 14 kênh tưới, biến áp bên trong 230V và phích cắm chuẩn Úc với tủ nhựa 

Module Wi-Fi cho phần mềm quản lý tưới Hydrawise

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Lợi ích chính của Module Wifi WAND 

• Cung cấp quản lý tưới trực tuyến với trạng thái bộ điều 

khiển và cảnh báo dây bị lỗi 
• Lập trình ABC tiêu chuẩn với 3 chương trình và 6 thời 
gian bắt đầu, thời gian chạy lên đến 24 giờ 
• Dự báo Watering™ cung cấp các điều chỉnh thời tiết 
chính xác để tiết kiệm nước tối đa 
• Khả năng tương thích với Amazon Alexa™ và tự động 
hóa nhà Control4® 
• Thời gian bảo hành: 2 năm 

Model 

X2 
Nhựa IP44 
Chiều cao: 23 cm 
Chiều rộng: 19 cm 
Chiều sâu: 10 cm 

Module Wifi WAND 
Chiều cao: 2 cm 
Chiều rộng: 5 cm 
Chiều sâu: 5 cm

 

 

Amazon Alexa là thương hiệu của Amazon.com Inc. Control4 là nhãn hiệu đã đăng ký của 
Control4 Corporation tại Hoa Kỳ và / hoặc các quốc gia khác.




