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Panou de comanda – Repornirea 
panoului  

Urmati pasii de mai jos pentru a efectua o repornire a panoului de comanda. Acest lucru va 

poate ajuta pentru restabilirea conexiunii WiFi daca aveti probleme de comunicare. Repornirea 

nu o sa va stearga nici o setare din panoul de comanda. 

1. Din ecranul principal, selectati setari (Settings).

2. Urmatorul pas, selectati configuratii (Config).

3. Selectati Repornirerea panoului de comanda (Reboot Controller).

PASUL 1 

PASUL 2 
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PASUL 3 
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Panoul de comanda- Ecranele de 
navigare 

Panoul de comanda dispune de un ecran tactil,complet color,facilitand navigarea. 
Ecranul de pornire, prezent mai jos, are 3 butoane care va permit sa vizualizati si sa rulati 

zonele de irigare, sa modificati setarile panoului de comanda sau sa vizualizati informatiile de 

stare. 

Selectati  pentru a vedea toate zonele 

Selectati  pentru a modifica setarile panoului de comanda 

Selectati  pentru a vizualiza informatile de stare ale panoului de comanda 

Fiecare ecran (cu exceptia ecranului de pornire) are doua butoane in partea de sus a paginii 

care iti permit navigarea rapida la pagina principala sau la pagina anterioara.
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Accesati ecranul anterior (schimbarile nu sunt 

salvate) 

 Intoarcere la  ecranul  

pr incipal (modificarile nu sunt salvate) 

Elementele gri indica informatii despre stare

Elementele verzi indica setarile care pot fi 
schimbate 

Toate elementele de pe fiecare ecran sunt codificate in culori pentru a arata care elemente de 

ecran sunt butoane si care elemente ale ecranului indica informatii de stare . 

Elementele VERZI ale ecranului indica setarile care pot fi modificate. Daca atingeti 

elementul de culoare verde,atunci veti putea schimba aceasta setare. 

Elementele GRI ale ecranului indica informatii de stare. Atingerea acestor butoane nu are nici 
macar  un efect. 

Daca introduceti informatii in panoul de comanda si utilizati butoanele ACASA( HOME)sau 

INAPOI (BACK ),modificarile de pe acel ecran nu vor fi schimbate. 
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Wireless – Mesaje de stare a 

conexiunii 

  Panoul de comanda va afisa diferite mesaje de stare in timp ce se conecteaza la ruterul 
wireless. 

Depanarea problemelor de conexiune Wireless 

Dupa introducerea setarilor wireless, panoul de comanda se va conecta la punctul de acces. 

De asemenea procesul de conectare dureaza aproximativ 30 de secunde. 

La o conectare reusita starea wireless-ului va afisa CONECTAT(CONNECTED). 

Daca panoul de comanda nu reuseste sa se conecteze la ruterul wireless, verificati 
urmatoarele: 

Parola este introdusa.Este sensibila la litere mari si mici si trebuie sa aiba cel 
putin 8 caractere. 

   Verificati daca tipurile de securitate wireless se potrivesc intre panoul de comanda si 
wireless 

Hydrawise recomanda utilizarea securitatii WPA2 intre panoul de comanda si 
ruterul wireless 

Cautarea conexiunii wireless 
Panoul de comanda cauta   rețele wireless 

locale. 

Conectarea la 
Panoul de comanda incearca  sa se conecteze la 

ruterul wireless. 

Se asteapta IP-ul 

Panoul de comanda s-a conectat la ruterul 

wireless si asteapta ca acesta sa ii dea o adresa 

IP.Ruterul wireless trebuie configurat ca server 

DHCP. 

Conectare 
Panoul de comanda s-a conectat cu succes la 

ruterul wireless. 

Doar conexiune locala Panoul de comanda actioneaza ca un ruter 
wireless local. 
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   Avem specificatii WiFi aici: WiFi Specs [1]

Panoul de comanda- Vizualizarea 

starii panoului 

     Din ecranul de pornire, navigați la Starea panoului de comanda apăsând stare - Stare 
controler. 
Ecranul de stare al controlerului afișează conexiunea controlerului la serverele Hydrawise pentru 
sincronizarea programului și a informațiilor meteorologice 

Status de conexiune la serverul Hydrawise 

Numărul tău de serie. Se utilizează pentru a lega panoul de 

comanda la contul dumneavoastra 

 Rata de success la conexiunea Hydrawise 

https://support.hydrawise.com/hc/en-us/articles/115001876674-Wireless-Wi-Fi-Specifications
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Statusul serverului 

O conexiune de succes la serverele Hydrawise este indicată de Sync'd ca stare server . 

 MESAJE DE STARE SERVER 

Mesaj Descriere 

OK - actualizarea xxx secunde in 
urma 

Panoul de comanda este conectat la Hydrawise și 

ultima dată a primit o actualizare de configurare xxx 

secunde în urmă. Aceasta este starea normală. 

 Conexiunea Wireless la pamant Conexiunea Wireless nu functioneaza 

OK – Actualizarea certificatelor 

Panoul de comanda face un upgrade inițial de la versiunea 2.x la 

software-ul 3.x. Ar trebui să vedeți doar o singură dată, în cazul în care 

panoul de comanda este continuu arată acest lucru, atunci există o 

problemă - vă rugăm să contactați Anthony cu un video al problemei.?? 
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OK - Descărcarea software-ului 

Panoul de comanda face un upgrade de firmware. În 

această perioadă, nu vor fi procesate modificări de 

configurare de către panoul de comanda. 

Conectarea in xxx secunde 

Controlerul nu este conectat și așteaptă xxx secunde 

înainte de a încerca să se reconecteze la internet. 

Atunci când o conexiune nu reușește, nu încercăm 

să ne reconectăm imediat - există o întârziere de 

escaladare între 5 secunde de 60 de minute (în cel 

mai rău caz după 33 de conexiuni nereușite). Există 

un buton "Reconectați acum" pe ecranul Stare 

controler pentru a forța o reconectare imediat dacă 

vă ajunși în fața controlerului. 

Conectarea la internet Controlerul încearcă să se conecteze la internet 

Conectarea la Hydrawise 
Controller s-a conectat la internet și acum se 

conectează la serverele Hydrawise 

OK – abonarea la actualizari 
Controlerul s-a conectat la Hydrawise și își obține 

configurația 

OK – procesarea actualizarii cloud 
Controlerul este conectat la Hydrawise și procesează o 

schimbare de configurație 

Updating Wi-Fi firmware 

Controlerul actualizează firmware-ul Wi-Fi pentru a 

19.5.4. În această perioadă nu vor fi procesate modificări 

de configurare de către panoul de comanda. 

Actualizarea adaptorului Pro-C 

Controlerul actualizează software-ul adaptorului Pro-C. În 

această perioadă, nu vor fi procesate modificări de 

configurare de către panoul de comanda. 

9 
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   Succes 

    Procentaj de succes - acesta este procentul de timp în care panoul de comanda a fost 
conectat la Hydrawise. Măsurăm asta pe o perioadă de 6 ore. 100% înseamnă că a fost 
întotdeauna conectat, 80% înseamnă că pentru 20% din timp nu a fost conectat. 
      Un procent de succes scăzut va indica o conexiune wireless slabă între panoul de 
comanda și punctul de acces. 

Pentru a vă îmbunătăți intensitatea semnalului wireless, puteți încerca următoarele – 

Mutați panoul de comanda mai aproape de ruterul wireless. 

Eliminați orice obstacole într-o linie directă de vedere între panoul de comanda și ruterul 

wireless, ar fi elementele metalice (metalul este un izolator extrem de bun pentru semnale 

WiFi). 

Mutati router-ul wireless mai aproape de panoul de 

comanda. 

 Instalarea unei antene cu castig mai mare pe ruterul     

wireless. 

Utilizați Ethernet într-o locație mai apropiată de panoul de comanda și instalați un 

nou router wireless. 

   Luați în considerare un repetor/extender WiFi între routerul wireless și panoul de 

comanda Hydrawise pentru a spori puterea semnalului . 

Luați în considerare mutarea panoului de comanda departe de sursele potențiale de 

interferență, inclusiv cuptoarele cu microunde, stațiile de bază din apropiere care 

utilizează canale adiacente sau telefoane fără fir care funcționează în intervalul de 2,4 

GHz (ați putea schimba, de asemenea, canalul pe care îl utilizează telefonul). 

Rețineți că unitatea Hydrawise este proiectată să funcționeze în medii wireless slabe. Cu toate 

acestea, dacă doriți să executați manual sau să opriți o zonă și semnalul wireless este oprit, 

atunci aceste acțiuni nu vor reuși. 

Offline 

Dacă panoul de comanda pierde internetul pentru mai mult de 24 de ore, veți primi un e-mail 
de notificare. 

Controlerul va intra într-un mod offline. În modul offline, controlerul nu va putea accesa 

condițiile meteorologice locale, ar fi precipitațiile sau evaporarea și va reveni la un program 

predefinit. 

Pentru zonele de udare inteligentă, controlerul va ajusta lungimea de udare a fiecărei zone 

în funcție de bugetul de udare offline și va uda la frecvența de maximă adăpare configurată 
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a fiecărei zone. 

Pentru zonele de udare bazată pe timp, controlerul va ajusta lungimea de udare a fiecărei 

zone în funcție de bugetul de udare offline și va uda la frecvența de udare configurată a 

fiecărei zone. 

Pentru mai multe informații despre udarea inteligentă și bazată pe timp, 

consultați “Configuring Irrigation  Zones” [2] (Configurarea zonelor de irigare).  

Rețineți că Cycle & Soak( Ciclu & Inmuiere) nu este acceptat în Modul Offline și fiecare 

zonă va uda pentru întreaga sa durată de udare fără pauză. 

Controlerul va uda numai la programul configurat Start Times. 

Salvarea setarilor 

Panoul de comanda nu are nevoie de o baterie, toate setările sunt salvate într-o memorie 

RAM non-volatila (memorie). 

Numarul de serie 

Numărul de serie este utilizat pentru a lega controlerul real cu contul Hydrawise. Acest număr 
este, de asemenea, imprimat pe partea din spate a panoului de comanda 

https://support.hydrawise.com/hc/en-us/articles/206807247-Configuring-Irrigation-Zones
https://support.hydrawise.com/hc/en-us/articles/206807247-Configuring-Irrigation-Zones
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Panou de comanda-

Vizualizarea informatiilor de 

retea/Testarea conectivitatii 

la internet 

Din ecranul de pornire navigați la Starea rețelei apăsând Stare > Stare rețea. 

Adresă IP (setată de ruterul wireless) 

       Adresă DNS (setată de ruterul wireless) 

Buton testare rețea 
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Toate setările de pe această pagină sunt furnizate controlerului de către router-ul 
wireless atunci când se conectează pentru prima dată printr-un protocol, cunoscut sub 
numele de DHCP. Dacă oricare dintre aceste setări apar incorecte, vă rugăm să le 
modificați în ruterul wireless. 

Odată ce controlerul s-a conectat cu succes la ruterul wireless, butonul Test Network 
poate fi utilizat pentru a testa conectivitatea la rețea în scopuri de depanare. Testul de 
rețea va verifica conectivitatea la 4 destinații – 

Rețea de testare 

Descriere mesaj Verificarea WiFi Efectuează un test ping la adresa Gateway listată în ecranul 
Stare rețea. Dacă acest test nu reușește, verificați dacă nu aveți activată filtrarea adresei MAC pe 
router. Verificarea 
DNS Efectuează un test ping la adresa DNS listată în ecranul Stare rețea. Dacă acest test nu 
reușește, verificați dacă adresa DNS este corectă – dacă este greșită, corectați adresa DNS sub 
Setări DHCP de pe ruterul fără fir. Este posibil ca acest test să nu reușească dacă serverul DNS 
nu acceptă solicitări de ping care nu indică o problemă. Verificarea Internet Efectuează un test 
ping pe serverul Google la adresa IP 8.8.8.8. Acesta este un server bine-cunoscut, care acceptă 
cereri de ping pe internet. Dacă acest test nu reușește, atunci indică o problemă cu configurația 
internetului router-ului fără fir. Verificarea Hydrawise Efectuează un test ping pe serverele 
Hydrawise. Dacă acest test nu reușește, atunci poate indica o problemă cu configurația 
internetului routerului wireless. 

Panoul de comanda-Ora si data 

vizualizarii 
Setările de oră și dată sunt sincronizate cu setările pe care le configurați în aplicația 

Hydrawise. Fusul orar este setat pe baza locației pe care ați introdus-o în timpul 

expertului aplicației. 

Ora si data 

Dacă controlerul rulează ca un controler independent (WiFi este dezactivat), atunci data, ora și 
fusul orar vor fi afișate pe un fundal VERDE pot fi modificate.
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Panoul de comanda – Instalare si 

cablare

Puteți găsi, de asemenea, instrucțiunile incluse cu controlerul pe ghidurile noastre 

de pornire rapidă [3] 

pagina de pornire. 

Pentru instrucțiuni privind instalarea controlerului rezidențial, vă rugăm să vizitați 

pagina noastră de configurare de bază a cablurilor pentru modelele PROHC și HC 

aici [4]. 

NOTĂ: După ce ați conectat și instalat controlerul, consultați Configurarea 

controlerului [5] pentru instrucțiuni despre conectarea la Wi-Fi. 

Panoul de comanda-Cai de 
functionare 

Mai jos este o listă de căi de funcții pentru utilizarea cu interfața controlerului în modul  online 
și mod offline.
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MODUL ONLINE 

Modificarea stării Wi-Fi/Verificare: Home>Settings>Wireless>Select a Setting to Modify 

 Dtatusul panoului de comanda: Home>Status>Controller Status 

Expandor program: Home>Status>Expansion Modules 

Zona de executare manuala (s): Home>Zones>Select Zone> Run>Enter Time>OK 

Model: Home>Status>Controller Status 

Starea conexiunii:Home>Status>Network 

Pornirea panoului de comanda: 

Home>Settings>Config>Reboot Controller Reset Controller: 

Home>Settings>Config>Factory Default Run Wizard: 

Home>Settings>Run Wizard 

Statusul senzorului: Home>Status>Sensor 

Numar de serie: Home>Status>Controller Status 

Statusul serverului: Home>Status>Controller Status 

Testarea conexiunii: Home>Status>Network>Test Network 

Testarea  zonei : Home>Status>Zone Tester 

Daat si timp: Home>Status>Time 

Numar versiune: Home>Status>Controller Status 

Statusul zonei: Home>Zones>Select Zone 

MODUL OFFLINE (Versiunea 3.33 si sub) 

Nota:Schimbarile se pot face in modul offline doar atunci cand WI-Fi  este dezactivat. 

Ajustare timp: Home>Settings>Offline Settings>Time 

Wi-Fi dezactivat: Home>Settings>Offline Settings>Disable Wi-Fi
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  Expandor program stare verificare: Home>Settings>Offline Settings>Expansion 
Modules 

Senzor program/Stare verificare: Home>Settings>Offline 

Settings>SensorsOrele de inceput ale programului: Home>Settings>Offline 

Settings>Program Start Times Set Seasonal Adjust: Home>Settings>Offline 

Settings>Seasonal Adjust 

MODUL OFFLINE (Versiunea 4.01 MODUL STANDARD) 

Nota:Modificarile se pot face in stare offline numai atunci cand Wi-Fi este dezactivat. 

Ajustarea timplui: Home>Settings>Offline Programs and Settings>Time 

Wi-Fi dezactivat: Home>Settings>Offline Programs and Settings>Disable Wi-Fi 

Senzor program/Stare verificare: Home>Settings>Offline Programs and 

Settings>Sensors 

Ore de inceput: Home>Settings>Offline Programs and Settings>Offline Programs>Edit 

Start Times 

Zile de apa: Home>Settings>Offline Programs and Settings>Offline Programs>Edit 

Water Days 

Zone: Home>Settings>Offline Programs and Settings>Offline Programs>Edit Zones 

Setarea ajustarii sezoniere: Home>Settings>Offline Programs and Settings>Seasonal 
Adjust 

Panou de comanda – Operatii 
manuale 
Puteți rula o zonă de irigații la cerere de la unitatea Hydrawise înainte de a avea sistemul 
conectat la Wi-Fi.
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Executarea manuala a unei zone de la 

panoul de comanda 

Din ecranul de pornire, navigați la ecranul Rezumat zonă apăsând Zone. 

Ecranul Rezumat zonă afișează starea a șase zone la un moment dat. Pentru a vizualiza 

următorul sau grupul anterior de zone, utilizați butoanele Următorul și Anterior. Zona curentă 

de zone pe care o vizualizați este indicată în partea de sus a ecranului. 

Din ecranul Rezumat zonă, atingeți zona pe care doriți să o vizualizați. 

Din ecranul Stare zonă, puteți porni manual o zonă utilizând butonul Executare acum. Când 

este pornită, zona se va executa pentru lungimea de rulare configurată implicită a zonei. Acest 

lucru poate fi înlocuit făcând clic pe Timpul de executare înainte de a porni manual zona . 

Când se execută o zonă, butonul Executare acum se va schimba în Oprire. Acest lucru vă 

permite să opriți pornirea unei zone. 
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Panoul de comanda – Resetare 
din fabrica 

Urmați pașii de mai jos pentru a efectua o resetare din fabrică pe controler.  Când controlerul 

revine online, setările din software se vor sincroniza din nou în panoul de comanda. 

1. Din ecranul de pornire, atingeți Pe Setări.

2. În continuare, apăsați Config.

3. Apăsați resetare din fabrică.

4. În cele din urmă, apăsați pe Ștergere configurare.

Pasul 1 

Pasul 2 
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Pasul 3 

    Pasul 4 

Felicitări, acum ați resetat cu succes din fabrică controlerul. Controlerul este acum pregătit 
pentru setări de configurare noi, fie manual, fie automat 
prin sincronizarea cu contul Hydrawise. 

 Pentru a lega panoul de comanda la contul dvs., consultați Conectarea panoului de comanda 
la cont. 

Panoul de comanda – 

Locatia numarului de 

serie 

Numărul de serie al controlerului se găsește pe partea din spate a controlerului sau pe ecranul 

tactil al panoului de comanda. 

Notă: Numărul de serie A8000000 este un număr de serie generic atribuit atunci când 
controlerul nu a fost înregistrat (nu s-a conectat niciodată la internet pentru activare).  
Acest număr de serie se va afișa temporar pe ecranul tactil până când controlerul este 
conectat la Internet. Pentru a vedea numărul de serie real, fie pentru a se referi la 
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autocolant sau pune controlerul online, astfel încât să actualizări la numărul de serie 
online corect. 
 

Pentru a accesa numărul de serie de pe ecranul tactil, urmați acești pași: Din ecranul de 
pornire, faceți clic pe Stare > > Faceți clic pe Stare controler. 
Numărul de serie este afișat pe acest ecran. În funcție de model, este posibil să-l vedeți în 
partea de sus sau de jos. 
 
Notă: Numărul de serie conține numai literele de la a la f și numerele de la 0 la 9. 

Numarul de serie pe ecran 

 
1. 
 

 
 
 

 
2. 
 

 
 
 

 
3. 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Autocolant cu numarul de serie 
 
 
 

Panoul de comanda HC - Autocolant situat pe partea din spate a controlerului
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PROHC – Panoul de comanda - Situat în interiorul compartimentului de cablare deasupra celor 
24 de terminale VAC 

 
HPC – Panoul de comanda - Autocolant situat pe partea din spate a panoului frontal 

 

HCC – Panoul de comanda - Autocolant situat pe partea din spate a panoului 
frontal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pentru a lega panoul de comanda la contul dvs., consultați acest articol Legarea unui 

controler la contul meu. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Panoul de comanda – Ecran gol 
 

În primul rând, asigurați-vă că există putere la priza controlerului. Utilizați o lampă de încercare 

sau orice alt dispozitiv 110VAC pentru a determina dacă există tensiune la priză. Dacă nu 

există alimentare sau dacă aveți un panou de comanda care este conectat, verificați 

disjunctorul de la cutia principală a întrerupătorului. 

 

Atenție: Testarea de înaltă tensiune pe partea de energie primară a transformatoarelor trebuie 

efectuată numai de către un electrician profesionist sau un antreprenor de irigații . 
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Ciclul puterii panoului de comanda 

Verificarea tensiunii transformatorului 

Dacă aveți putere la priză, următorul lucru pentru a verifica este de ieșire transformator. Utilizați un voltmetru pentru  

a verifica tensiunea fie pe cele două fire de transformator, fie la cele două terminale cu șurub ac de pe panoul de 

comanda. Transformatorul trebuie să aibă o putere cuprinsă între 24VAC și 28VAC. 

 
Dacă priza de perete are 110VAC și transformatorul nu are ieșire de tensiune, trebuie să 

înlocuiți transformatorul. 

 
 
 
 
 
 
 
 

   Dacă aveți tensiune atât la priza de perete și de ieșire transformator și aveți încă un ecran    

gol, încercați ciclism de putere pe controler. Pentru a alimenta alimentarea controlerului:. 
 

1. . Scoateți alimentarea prin deconectarea transformatorului de la priza de perete sau prin 

oprirea circuitului de la cutia de spargator.????????? 

2. Asteapta cateva minute. 

3. Conectați din nou transformatorul panoului de comanda în recipientul electric sau 

porniți din nou comutatorul panoului. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notă: Dacă acest lucru nu restabilește afișajul, panoul de comanda va trebui înlocuit. 
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Este e-mail-ul marcat ca spam? 
 

 

Dacă întâmpinați probleme de comunicare cu support@hydrawise.com [8], mesajele sunt cel 

mai probabil marcate ca spam. Adăugarea e-mailului 

adresa hydrawisesupport@hunterindustries.com [9] ca un receptor aprobat, astfel încât 

mesajele vor veni prin intermediul la noi. Vom actualiza biletul în consecinta. 
 
 

Nu functioneaza nicio zona 

În acest articol, vom acoperi cele mai frecvente motive pentru care aspersoarele nu sunt 
difuzate.  

Subiectele include urmatoarele: 

Testarea alimentarii  

Testarea tensiunii panoului de 

comanda 

      Testarea Wi-Fi  a panoului          

de comanda  
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Testarea alimentarii cu apa 
 
Apa ar putea fi oprită la supapele zonei. Mergeti la supapa zona și să dati solenoid (în cazul în 

care firele sunt conectate) un 1/2-rândul său, în sens invers acelor de ceasornic. În cazul în 

care supapele au apă, aspersoarele vor veni  chiar și fără panoul de comanda. A se vedea 

ilustrația de mai jos pentru activarea manuală a solenoidului supapei: 
 

 
 

 
 
 
Dacă aspersoarele se aprind prin răsucirea manuală a solenoidului, urmați următorul pas 

pentru a verifica tensiunea corespunzătoare. 

 

Testarea tensiunii panoului de comanda 
 
Pentru a confirma tensiunea corespunzătoare este de a ajunge la supape folosind un 
voltmetru, urmați pașii de mai jos: 

 
1. Din ecranul principal, navigați la ecranul Rezumat zonă apăsând 

Zone. 
 

Din ecranul Rezumat zonă, atingeți zona pe care doriți să o vizualizați. 

Ecranul Rezumat zonă afișează starea a șase zone la un moment dat. 

Pentru a vizualiza următorul sau grupul anterior de zone, utilizați butoanele 

Următorul și Anterior. Zona curentă de zone pe care o vizualizați este 

indicată în partea de sus a ecranului. 
 

Din ecranul Stare zonă, puteți porni manual o zonă utilizând butonul 

Executare acum. Când este pornită, zona se va executa pentru lungimea de 

rulare configurată implicită a zonei. Acest lucru poate fi înlocuit făcând clic 

pe Timpul de executare înainte de a porni manual zona. 
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Când se execută o zonă, câmpul Executare button will change to Stop. 
This allows you to stop a running zone. 

 
2. Utilizați un contor de volți pentru a confirma că există 25-28 VAC la terminalele cu șurub 

marcate cu "C" și terminalul de șurub corespunzător stație (ex., "C" si "2"). 

3. Apoi, du-te la supapa în cauză și verificați aceleași două fire conectate la supapa pentru 

aceeași tensiune. 

4. Dacă nu există tensiune sau tensiune joasă la supapa, este posibil să aveți un fir 

deteriorat sau o conexiune proasta de la panoul de comanda. 

5. Dacă aveți tensiunea necesară (25-28 VAC) la valvă, atunci solenoidul poate fi 

inlocuit. 
 

 Dacă aveți nevoie de un solenoid nou pentru valvă, Hunter pune la dispoziție produsele și 

piesele noastre de schimb prin rețeaua noastră de distribuitori autorizați. Faceți clic pe 

următorul link pentru a găsi un distribuitor autorizat Hunter în zona dumneavoastră: 

Distribuitor Locator. 

 

Testarea Wi-Fi pe panoul de 
comanda 

 
În cazul în care sistemul de irigare nu a udat în ziua programată, este posibil să aveți o 

anulare cauzată de un senzor sau un declanșator de apă. A se vedea acest articol [11] dacă 

este cazul. 
 

Dacă controlerul pierde conectivitatea la internet pentru mai mult de o zi, vă vom trimite o 

notificare prin e-mail. În acest timp, controlerul va executa ultima programare sincronizată în 

modul offline. 
 

NOTĂ: Fără conectivitate la internet, controlerul nu va putea modifica automat programul de udare pe baza 

prognozelor meteo. 

 
Dacă ultimul program sincronizat a fost ca controlerul să rămână dezactivat, urmați pașii de 

mai jos pentru a restabili conexiunea Wi-Fi. 
 

1.  Verificati daca routerul si panoul de comanda wireless sunt pornite . 

2. Verificare puterii semnalului: Settings > Wireless > Wireless Name > Apasati 

Network > Read strength (Recomandat pentru functionalitate optima). 

3. Repornirea panoului de comanda: Settings > Config > Reboot Controller > Check Server 
Status 

4. Resetare din fabrica: Settings > Config > Factory Default > Erase Config > 

Connection Wizard > Verificati starea serverului 

5. Resetare Modem/Router: Deconectați-vă timp de 15-20 de secunde. Apoi conectați 

înapoi de trei ori > Verificare stare server. Acest lucru va reîmprospăta conexiunea la un 

extender dacă aveți unul instalat 

6. Reset Extender: Resetați extenderul, precum și pentru a reîmprospăta setările IP. 
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7. Verificați setările de rețea: Următoarele cerințe Wi-Fi se aplică  

8. Hydrawise-panoul de comanda este pregatit. 

Hunter HC controller is 802.11 b/g  

Hunter Pro-HC controller is 802.11 b/g/n 

Hunter HPC controller is 802.11 b/g/n 

Bandwidth: 2.4 GHz only; not compatible with 5 GHz 

Router channel: Set between 1–11 

Guest networks/networks with portal page login: Not compatible 

Mac address (if needed): 

HC: Enter 001e followed by serial number (e.g., 001e05fb90ce) 

HCC/HPC/PROHC: Enter f8f0 followed by serial number (e.g., f8f005fb90ce) 

9. Testing with hotspot: Depending on your smartphone, use either guide below: 

 
Apple hotspot [12] 

 
Android hotspot [13] 

 
 

 Verificați starea serverului: Acest test vă va spune dacă controlerul funcționează 

corect și dacă trebuie să instalați un extender pentru o conexiune mai bună. 
 

Notă de extender Wi-Fi: Puteți încerca să vă conectați la extender prin hotspot. Dacă aveți 

probleme de conexiune aici, nu obțineți o conexiune la internet de la sursă. 
 

    Dacă controlerul nu se va conecta la hotspot, trimiteți un e-mail echipei de asistență: 
Asistență prin e-mail Hydrawise 
 
 

https://support.apple.com/en-gb/HT204023
http://www.pcadvisor.co.uk/how-to/mobile-phone/how-tether-google-android-phone-image-3279408/
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Aspersoare care ruleaza cu 

panoul de comanda oprit sau 

deconectat 
Există două motive pentru care 
aspersoarele ar continua să funcționeze cu 
panoul de comanda oprit sau deconectat: 

 

E posibil ca supapele tale să fi fost deschise manual. Localizați cutia (cutiile) supapei și 

rotiți solenoidul (solubilele) în sensul acelor de ceasornic până când nu vă potriviți. 

Solenoid este situat pe partea de sus a supapei și arată ca un cilindru cu două fire 

proeminente din ea. 
 

 De asemenea, este posibil ca resturile din valvă să determine diafragma să rămână 
deschisă. 

 
Pentru a remedia problema: 
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1. Demontati supapa. 

2. Clatiti toate piesele cu apa curata. 

3. Reasamblati supapa. 
 
Dacă nu puteți localiza supapele, contactați contractantul care a instalat sistemul . 

 
Curățarea diafragmei pe o valvă Hunter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cont-Resetare parola 

Daca te-ai inregistrat folosid adresa ta de e-mail (de exemplu,nu folosind optiunea Facebook), 
da click pe Forgot password  din ecranul de logare. 
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Pe ecranul următor, tastați pur și simplu adresa de e-mail înregistrată și faceți clic pe 

Reinițializare parolă. Veți primi apoi un e-mail. Faceți clic pe linkul de resetare a parolei și 

introduceți noua parolă. Confirmați parola și ar trebui să fie bine pentru a merge din nou . 



Copyright 2020 Hunter Industries. All Rights Reserved. 29  

Dacă întâmpinați probleme la conectarea la Facebook utilizând aplicația, urmați acest ghid 

pentru a vă reseta parola: Imposibil de conectat utilizând aplicația Facebook [16]. Nu-ți face 

griji. nu veți pierde nicio setare. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cont – Nu se primesc e-mailuri 

Hydrawise de activare 

Ne pare rău că nu ați primit încă un e-mail de activare de la support@hydrawise.com [8]. 

Utilizăm o companie terță pentru a ne asigura că e-mailul nostru are cele mai mari șanse de a 

ajunge la dvs. 
 

Următoarele sfaturi vă vor ajuta să verificați dacă e-mailul a fost livrat. Mai întâi, verificați 

elementele șterse pentru a vedea dacă e-mailul a fost șters din greșeală. Dacă a fost, mutați 

e-mailul înapoi în inbox. 
 

Apoi, uitați-vă în folderele spam, coș de gunoi sau nedorite. Este posibil ca e-mailul 

să fi fost trimis la unul dintre aceste foldere datorită filtrelor de e-mail. Dacă e-mailul 

se află într-unul dintre aceste foldere, faceți clic dreapta pe e-mail și selectați 

"încredere expeditor" sau "permiteți întotdeauna e-mailul de la expeditor". 
 

Vă recomandăm să adăugați support@hydrawise.com [8] la lista de e-mail "expeditori siguri", 

"permis" sau "de încredere". În funcție de furnizorul de servicii de e-mail, puteți face acest lucru 

în mai multe moduri. Mai jos sunt comenzi rapide pentru unii furnizori populare: 
 

Outlook [17] 

 
Gmail [18] 

 
Apple [19] 

 
Hydrawise nu utilizează adresa de e-mail în scopuri de marketing. Pentru a vedea termenii 

și condițiile noastre și politica de confidențialitate, vizitați www.hydrawise.com [20]. Vă 

rugăm să ne contactați dacă aveți întrebări. 

https://support.office.com/en-us/article/Add-recipients-of-my-email-messages-to-the-Safe-Senders-List-be1baea0-beab-4a30-b968-9004332336ce#ID0EAACAAA%3D2016%2C_2013
https://productforums.google.com/forum/%23!topic/gmail/mVnwwvrcISE
https://discussions.apple.com/thread/1988660?tstart=0
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Informatii API Hydrawise 

Hydrawise are doua APi valabile: 

RESTful API 

Graph QL & oAuth 2.0 API 

API-ul necesită o cheie care poate fi obținută din contul hydrawise folosind pașii de mai 

jos: 

1. Faceti click pe pictograma CONTUL MEU (MY ACCOUNT)  sau pentru dispozitive mobile 

2. Click pe:  ACCOUNT DETAILS.

3. In meniul ACCOUNT SETTINGS, apasati pe Generate API Key.

RESTful API 

The RESTful API is ideal for homeowners and noncommercial Hydrawise users. 

It allows you to monitor multiple controllers in a single Hydrawise account. 

It provides the following information: 

Controller names 

Zone number and name 

Time until next run 

Currently running 

Length of run time 

Manual start and stop 

Manual run all stations 

Suspend a zone or all zones 

Unsuspend a zone or all zones 

The API documentation is at the bottom of support page. 

Graph QL & oAuth 2.0 API 
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The Graph QL & oAuth 2.0 API is ideal for commercial applications, home automation, 

and government agencies. 
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It is rate limited and provides a secure GDPR & CCPA compliant API. 

It provides the following information: 

Controller names 

Zone number and name 

Time until next run 

Currently running 

Length of run time 

Sensor status 

Manual start and stop 

Manual run all stations 

Suspend a zone or all zones 

Unsuspend a zone or all zones 

And much more 

For more details, email support@hydrawise.com [8]. 

To use any Hydrawise API, you agree to accept our Terms and Conditions and Privacy 

Statement. 

Stay up to date with Hydrawise 

[21] 

mailto:support@hydrawise.com
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În acest ghid, vă vom explica să vă conectați contul Amazon Alexa cu contul de 

Hydrawise.  După ce ați conectat contul Alexa la contul Hydrawise, veți putea porni, 

opri sau suspenda zone folosind comenzi vocale pentru dispozitivul Alexa. De 

exemplu, puteți spune, "Alexa, cere Hydrawise pentru a începe Zona 1." 

NOTĂ: Alexa acceptă un singur controler pentru fiecare cont. Dacă aveți mai multe controlere 

legate la contul dvs., Alexa nu știe la ce controler vă referiți și nu va fi compatibil.  Avem acum 

Amazon Alexa aprobat pentru următoarele țări SUA, Canada, Germania, și India. 

Adaugarea de calificare Hydrawise la Alexa 

Pentru a începe, va trebui să vă asigurați că aveți un cont Hydrawise și să configurați 

controlerul. Dacă nu, vă rugăm să vă înregistrați pentru un cont gratuit aici. [22] După 

ce aveți contul Hydrawise pregătit, conectați-vă la contul Alexa (dacă nu aveți încă unul, 

se pot înregistra aici [23]). Contul Alexa și contul Hydrawise pot avea o adresă de e-mail 

diferită, fără o problemă. 

1. Accesați secțiunea Abilități de pe tabloul de bord Alexa.

2. Căutați "abilitățile Hydrawise" și selectați-l.

ABILITATI 

Dispozitiv vocal inteligent - 

Amazon Alexa 
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1. Faceti click pe ACTIVARE(ENABLE).

ENABLE SKILL 

Aceasta va deschide o fereastră nouă unde vă puteți conecta la contul Hydrawise. 

IMPORTANT: Asigurați-vă că aveți ferestre pop-up activate pentru fereastra de conectare 

Hydrawise. Dacă ferestrele pop-up sunt blocate, nu veți putea să vă conectați și să 

continuați procesul de legare. 

Conectare la HYDRAWISE 
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Dacă sunteți deja conectat, veți vedea următoarea casetă de dialog apar. 

Cerere de autorizatie 
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Faceți clic pe Acordare permisiune pentru 
AWS Alexa. 

Veți primi apoi o confirmare că Hydrawise a fost legat cu succes și puteți închide fereastra. 

Logare cu success la pagina 

Utilizati Allexa pentru a controla Hydrawise 

Zones can be started or stopped by referencing the zone number (do not use the 

zone name). For example, if your Zone 1 is called “Front Garden” and you want to start it, 

you can say, “Alexa, ask Hydrawise to start Zone 1.” 

Alexa supports the following key phrases: 

Alexa, ask Hydrawise to start/run zone {number}. 

This command will start a single zone for its default irrigation time. 

e.g., Alexa, ask Hydrawise to start Zone 5.

Alexa, ask Hydrawise to start/run zone {number} for {x} minutes. 

This command will start a single zone for a specific time 

e.g., Alexa, ask Hydrawise to run Zone 1 for 10 minutes.

Alexa, ask Hydrawise to start/run expander {expander number} zone {number}. 

This command will start a single zone on controllers with expansion modules 

e.g., Alexa, ask Hydrawise to start Expander 1, Zone 1.

Alexa, ask Hydrawise to start/run all zones. 

This command will start all zones for their default irrigation time. 

Alexa, ask Hydrawise to stop/finish zone {number}. 

This command will stop a single zone if it is currently running. 

Alexa, ask Hydrawise to stop/finish expander {expander number} zone {number}. 
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This command will stop a single zone on an expansion module. 

Alexa, ask Hydrawise to suspend zone {number} until {time/date}. 

This command will suspend all zones for a period of time. 

Automatizare a locuintei - 
Control4 

Hydrawise este acum compatibil cu software-ul de automatizare a locuinței 
Control4.  

Instalatorii  Control4 pot descărca acum drivere pentru a 
permite integrarea. 

Din aplicația Control4, puteți accesa următoarele caracteristici: 

 Vizualizarea pictogramelor 

și  a informați i lor  despre 

zonă   

Vizualizarea udarii propuse 

Pornirea manuala a unei zone 

Vizualizarea statiilor active(udare) 

NOTA: Mai multe detalii despre integrarea  Control4 pot fi găsite folosind acest 
l ink: Control4 Details [24]. 

Cont – Optiuni traducere 
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Pașii de urmat pentru a schimba limba prin Google Chrome 

Pentru a schimba limba în Google Chrome, urmați pașii de mai jos. 
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După ce ați descărcat și instalat Google Chrome [25], puteți schimba limba în limba 

dorită. 

Când sunteți conectat la cont, faceți clic dreapta oriunde în partea de sus a tabloului de 

bord și selectați Traducere în limba engleză. 

După ce ați făcut click pe Traducere în engleză, va apărea următoarea casetă de 

dialog. Faceți click pe Opțiuni. 

Veți fi apoi aduși la următoarele două casete de dialog: 
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De aici, puteți selecta limba aleasă. De asemenea, aveți opțiunea de a verifica Întotdeauna 
Traducere. 

NOTĂ: Traducerea uneori nu are loc automat atunci când faceți clic pentru a naviga la o 
altă pagină. Când se întâmplă acest lucru, apăsați F5 sau faceți clic pe Reîmprospătare 
pentru a reîmprospăta pagina. Urmați pașii din nou din partea de sus pentru a traduce 
pagina în limba aleasă. 

Acest exemplu arată pagina tradusă în limba germană: 

IMPORTANT: Vă rugăm să rețineți că, deoarece traducerile sunt efectuate de Google Chrome, 

pot exista unele inexactități. 

Această metodă poate fi utilizată și atunci când parcurgeți ghidurile noastre de 

ajutor [26] aici pe Zendesk. Dacă aveți nevoie de asistență suplimentară, trimiteți-ne 

un e-mail la support@hydrawise.com. 

Politica de asistenta pentru 

aplicatiile iOS si Android 
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Politica generală a aplicației Hunter Hydrawise este de a accepta versiunea Android și 
iOS atât timp cât producătorul (adică. Google sau Apple) acceptă versiunea sistemului lor 
de operare. 

Este important să utilizați o versiune Android sau iOS care este acceptată de Apple sau 
Google pentru a vă asigura că aveți cele mai recente actualizări de securitate ale 
producătorului pentru a vă proteja datele. 

Din iulie 2019, Google suportă oficial Android 7.0 (Nougat) și mai sus. Apple acceptă 
oficial versiunile iOS 12.3 și versiunile ulterioare. 

Deși facem tot posibilul pentru a menține suportul pentru versiunile mai vechi, 
modificările tehnologice înseamnă că uneori nu este posibil să adăugăm caracteristici 
aplicațiilor noastre, menținând în același timp compatibilitatea inversă cu versiunile 
neacceptate de Android sau iOS. 

Deși nu este acceptat, avem clienți care folosesc versiuni mai vechi de Android (de 
exemplu. Android 5.0) și iOS (de exemplu, iOS 10.0) fără probleme. 

Dacă aplicația nu funcționează cu versiunea ta neacceptată de Android sau iOS, este 
posibil să folosești sistemul Hydrawise prin intermediul browserului web 
(www.hydrawise.com [20]) de pe dispozitivul mai vechi. 

Eficienta panoului de comanda 

Hydrawise LEED 
Eficiența controlerului (CE) este o valoare care ajută la determinarea cantității potențiale 
de economii de apă peisagistică pentru un proiect certificat LEED. CE se calculează ca 
procent din economiile potențiale de apă livrate de un controler de irigare pe bază de 
vreme sau umiditate scăzut de la unu (1), astfel se reflectă în următoarea ecuație: CE = 1 – 
(economii procentuale). 

Hunter Industries oferă trei soluții care îndeplinesc sau depășesc cerințele USGBC LEED: 

Solar Sync® paired with any AC-powered Hunter controller Soil-

Clik® paired with any AC-powered Hunter controller 

Hydrawise™ software paired with a Hunter HC, Pro-HC, X2 with WAND, HPC, and 
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HCC controllers. 

Deoarece există multe variabile care influențează procentul real de economii de apă 

livrate de la un controler de irigare pe bază de vreme sau umiditate, este dificil să se 

plaseze o valoare pe orice controler specific. Cu toate acestea, prin teste interne, teste 

de la terți și audituri de teren, Hunter a stabilit că economiile de apă livrate de soluțiile 

Solar Sync, Soil-Clik și Hydrawise variază de obicei între 20% și 40%. Acest lucru s-ar 

traduce la un CE de 0,6 la 0,8. Vă rugăm să contactați reprezentantul local de vânzări 

Hunter pentru a afla mai multe despre modalitățile suplimentare de economisire a apei 

pentru proiectele certificate LEED. 

Configurarea unui panou de 

comanda in modul offline 
    Programarea offline va permite controlerului să ruleze fără acces la internet, ar fi un  
controler de irigare tradițional.  Controlerele Hydrawise au două moduri diferite care vor 
rula în modul offline. 

Moduri Modelul panoului de comanda 

Modul standard HPC, HCC, PRO-HC si X2 

Modul avansat HPC, HCC, PRO-HC si HC 

Programarea offline standard va permite controlerului să ruleze ca si panourile de 
comanda  tradiționale modelele X-core și Pro-C. Fiecare dintre cele șase programe (a-f) vă 
permite să porniți fiecare program de până la patru ori pe zi, setați lungimi de rulare și 
setați anumite zile la apă. 

Programarea offline avansată va permite controlerului să ruleze independent pentru fiecare 
zonă (stație).  Fiecare zonă (stație) poate avea până la patru ore de pornire cu timpii lor 
individuali de rulare. 

Pentru a seta controlerul în modul offline pentru configurare manuală, urmați pașii de mai 
jos: 

1. Din meniul principal,selectati setari (Settings).

2. Selectati configurare (Config).

3. Selectati resetare din fabrica (Factory Default).
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4. Urmatorul pas,selectati stergere conficurare. Acest lucru va reseta panoul de comanda înapoi
la setările din fabrica.
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Vi se va prezenta un dialog de avertizare. 

5. Selectați Configurare offline și urmați pașii expertului( Wizard).

Acest expert vă va ghida prin pașii pentru a configura controlerul să ruleze în modul offline 
fără o conexiune la internet. 

Dacă alegeți să comutați între moduri atunci când utilizați modelul compatibil, utilizați pașii 
de mai jos: 

1. Din meniul principal, selectati Settings.

2. Selectati programele Offline si Settings.

3. Selectati modul Offline.

4. Alegeti modul si selectati Confirm.

Dacă decideți să conectați controlerul prin internet la o dată ulterioară, programarea online se 

va sincroniza cu controlerul în câteva secunde și va înlocui programarea offline. 

Modul offline – Mod offline complex 

Modul offline 

Dacă controlerul își pierde conexiunea la internet mai mult de 24 de ore, veți primi un e -mail 

de notificare. Controlerul va intra apoi în modul offline. În modul offline, controlerul nu va 

putea accesa condițiile meteorologice locale, ar fi precipitațiile sau evaporarea. Ca urmare, 

acesta va reveni la un program predefinit. 
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Pentru zonele de udare inteligentă, controlerul va ajusta lungimea de udare a fiecărei zone 

pe baza bugetului de udare offline și va apă la frecvența de vârf de udare a fiecărei zone. 

Tineti cont ca programul Cycle and Soak nu este functional in modul offline, si 
fiecare zona va uda intregul timp de udare fara pauza.

Controller-ul nu va uda decat la timpii de pornire configurati la Program Start Times

Pentru a folosi programatorul in Offline Mode , urmati pasii de mai jos:

1. Din meniul principal, selectati Settings.

2. Selectati setari Offline.

3. Selectati deconectare Wi-Fi.

4. Veti primi un mesaj de avertizare. Daca sunteti sigur ca doriti sa continuati in acest mod, 
apasati pe Go Offline.

5. Acum ca programatorul este in Offline Mode, il puteti configura manual apasand pe  

Program  Start  Times.

6. Din acest ecran, puteti configura manual fiecare zona conform programlui de udare 
dorit. Apasati Add pentru a adauga un timp de pornire pentru un program, si urmati 
pasii. Puteti schimba intre zone apasand pe Next/Previous sau puteti aplica timpul de 
pornire pentru toate zonele : APPLY to ALL ZONES.

Aplicarea timpului de pornire pentru toate zonele va face programul sa 
parcurga toate zonele incepand de la o singura ora de pornire.

Apasati ADD in meniul de timpi de pornire. 

Selectati cutia verde din partea de sus pentru a introduce timpul de pornire 

PROGRAM START TIME (24 hr format) Apasati pe DAYS pentru a selecta zilele 
dupa finalizarea timpilor de pornire. 

Apasati CONFIRM pentru a salva timpul de pornire. 

Adaugati un al doilea timp de pornire daca doriti.
Apasati HOME (dreapta sus) pentru a trece la setarea timpilor de udare pe zone. 

NOTA: Fiecare zona poate avea pana la patru timpi de pornire per program si inca patru 
timpi de pornire prin functia All Zones.

7. Din ecranul de pornire, puteți configura manual fiecare oră de rulare a

zonei. Pur și simplu apăsați pe ZONE pentru a adăuga o oră de rulare a

zonei și urmați pașii de mai jos. Puteți comuta între zone atingând fiecare

număr de zonă.
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Atingeți ZONE din meniul de pornire. 

 Atingeți prima zonă pentru editare (De exemplu: ZONA 1). 
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 Apăsați pe RUN TIME în centrul ecranului. 

 Introduceți RUN TIME (format minute:secunde), apoi apăsați OK pentru a 

salva intrarea 

Repetati pasii 1-4 pentru timpii de rulare a statiei. 

NOTĂ: Pentru a vă reconecta controlerul în modul online, urmați pașii de mai sus, activați Wi -

Fi, reconectați-vă la SSID (conexiune Wi-Fi) și lăsați controlerul să se sincronizeze cu contul 

dvs. 
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Modul offline – Executare expert 
instalare 

Urmați pașii de mai jos pentru a executa expertul de instalare în modul offline. Consultați 

Setarea controlerului la modul offline [27] sau se resetează din fabrică controlerul [28] înainte  

de a executa expertul. 

1. Din ecranul Expert conexiune, atingeți Configurare offline. Dacă selectați OK, veți

trece la expertul de instalare online.

2. Atingeți OK pentru a trece la pasul următor.

3. Introduceți în data de astăzi dacă nu a fost deja setat sau dacă este incorect.

4. Introduceți ora de astăzi dacă nu a fost deja setat sau dacă este incorect.

5. Din acest ecran, atingeți OK.

6. Vă rugăm să atribuiți Master Valve dacă rulați una conform recomandărilor de pe

ecranul anterior. În caz contrar, păstrați selectate Neatribuite și atingeți

Confirmare.

7. Tastati OK.

8. Acum aveți posibilitatea să introduceți (în minute) lungimea de rulare dorită

pentru timpul implicit de rulare a zonei. Apoi tastati OK.

9. Atingeți OK pentru a trece la ecranul următor.

10. Apoi, setați cât de des va rula fiecare zonă. După se recomandă pe ecranul anterior, puteți

seta frecvențe individuale pentru fiecare zonă.

11. Apăsați pe OK pentru a continua.

12. Din acest ecran, puteți configura manual fiecare zonă în funcție de programul dorit.

Pur și simplu apăsați pe Adăugare pentru a adăuga o oră de începere a programului și

urmați pașii de mai jos. Puteți comuta între zone atingând Următorul/Anterior sau

puteți lăsa ora de începere pentru a aplica la TOATE ZONELE.
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Notă: Fiecare zonă poate avea până la patru ore de începere a programului și alte patru ore de 

pornire în secțiunea Toate zonele, așa se arată mai jos. Aplicarea orei de începere la TOATE 

ZONELE va trece prin toate zonele cu o singură oră de început. 

1. Atingeți ADD în meniul orelor de început.

2. Selectați caseta verde din stânga pentru a introduce PROGRAMUL START TIME (format
24 ore)

3. Atingeți ZILELE care urmează să fie selectate după terminarea cu intrarea la ora de
începere.

4. Atingeți CONFIRMARE pentru a salva intrarea de oră de început.

5. Adăugați o a doua oră de începere pentru toate zonele sau o singură zonă, dacă se dorește .

6. Atingeți pictograma HOME (dreapta sus) pentru a permite configurarea timpilor de rulare a
stației. 

Din ecranul de pornire, puteți configura manual fiecare oră de executare a zonei. Atingeți 

pur și simplu pe ZONE pentru a adăuga o oră de rulare a zonei și urmați pașii de mai jos. 

Puteți comuta între zone atingând fiecare număr de zonă. 

Notă: Timpul de executare implicit și frecvența implicită de udare se aplică tuturor zonelor din 

timpul expertului de instalare. Setarea timpilor de rulare individuali și a frecvențelor se face 

prin intrarea în fiecare zonă după aceea. 

1. Atingeți ZONE în meniul de pornire.

2. Atingeți prima zonă pentru a edita, (De exemplu: ZONA 1).

3. Apăsați pe RUN TIME în centrul ecranului.

4. Introduceți RUN TIME (format minute), apoi apăsați OK pentru a salva intrarea.

5. Repetați pașii 1-4 pentru timpii de rulare a stației.
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NOTĂ: Pentru a vă reconecta panoul de comanda în modul online, urmați pașii de mai sus, 

activați Wi-Fi, reconectați-vă la SSID (conexiune Wi-Fi) și lăsați controlerul să se sincronizeze 

cu contul dvs. 

Ajustari offline – Udare fara 

internet 
Dacă controlerul pierde conectivitatea la internet pentru mai mult de o zi, vă vom trimite o 
notificare prin e-mail. În acest timp, controlerul va executa ultima programare sincronizată 
în modul offline. 

Ajustările de udare offline se aplică atunci când controlerul nu este conectat la internet 
după 30 de minute. 

Puteți accesa această setare din fila Setări controler de pe tabloul de bord de acasă. 

În modul offline, controlerul va seta timpii de udare pe baza ajustărilor de udare . 

În cazul în care următorul eveniment de irigare pentru o zonă a fost programată pentru 

sâmbătă, modul offline pentru acea zonă ar începe după evenimentul de irigare sâmbătă 

în cazul în care controlerul nu a avut internet. Dacă nu există evenimente de irigare 

programate în controler atunci când pierde internetul, modul offline va începe la 30 de 

minute după ce controlerul pierde internet. 

NOTĂ: Fără conectivitate la internet, controlerul nu va putea modifica automat programul de 

udare pe baza prognozelor meteo. 
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Modul offline - Senzori 

Urmați pașii de mai jos pentru a adăuga și configura senzorul sau debitmetrul în modul offline. 

Vă rugăm să folosiți următorul link pentru instrucțiuni de instalare [29]. 

1. Din meniul principal, selectati Setari (Settings).

2. Urmatorul pas, selectati Setari Offline ( Offline Settings).

3. Selecta t i  S e n z o r i .

4. Din acest ecran, puteți naviga acum între Senzor 1 și Senzor 2 utilizând opțiunile Next și

Previous. La fel configurați senzorii online, puteți selecta diferitele opțiuni pentru a face

modificări în consecință.

Pasul 1 

Pasul 2 

Pasul 3 
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Pasul 4 

Optiunile starii senzorului 

Tastati optiuni Neutilizat, Nivel (Senzor de ploaie) sau Debitmetru 

Mod 
Oprire când este deschis, Oprire când este închisă, 

Pornire când este deschisă sau Pornire când este inchisa. 

Stare Deschis sau inchis 

Zone Se aplica la toate zonele 

Intarziere activa Secunde 

Intarziere inactiva Secunde 

Modul offline – Dezactivarea 
orelor de la inceput 
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De la panoul de comanda, îl puteți dezactiva manual eliminând ora de început când controller 

nu este conectat la Wi-Fi utilizând modul offline. Vă rugăm să urmați pașii și capturile de ecran 

enumerate mai jos: 

1. Selectați "Setări" în meniul de acasă de la panoul de comanda.

2. Selectați "Setări offline."

3. Selectați "Program Start Times" în partea din dreapta sus a ecranului.

4. Selectați "Modificare", care vă va permite să editați orele de începere.

5. În cele din urmă, Selectați butonul "Ștergere" pentru a nu mai permite controlerului să ruleze
în modul offline.

PASUL 1 

PASUL 2 

 PASUL 3 
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PASUL 4 
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PASUL 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modul offline – Ajustare sezoniera 
Ajustările offline ale apei permit controlerului să ajusteze automat cantitatea de udare 
lună de lună dacă controlerul este într-un mod offline (adică nu este conectat la internet).  
Pașii de mai jos vor acoperi atât instrucțiunile online, cât și cele offline privind 
schimbarea ajustării sezoniere pentru momentul în care controlerul intră în modul offline. 
Online: Offline Water Adjustment 
 

1. Selectati setarile panoului de comanda din partea stanga. 

2. Selectati ajustari offline (Offline Adjustments). 

3. Glisoarele pot fi mutate pentru a regla udarea offline de la 0%-300%. 

 
PASUL 1-2 
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PASUL 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Offline: Reglare a apei offline 
1. Selectati setari(Settings). 

2. Pasul urmator, selectati Setari offline(offline settings). 

3. Selectati ajustare sezoniera (seasonal adjust). 

4. Selectati o luna pentru a regla (a month to adjust). 

5. Ajustati fiecare luna cu un procent apoi apasati OK. 
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Capturi de ecran la panoul de comanda: 
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HC – Instructiuni de instalare mai 

vechi 

Locatia panoului de comanda 
 
Controlerul Hydrawise este proiectat pentru instalare într-un loc protejat. 
 
IMPORTANT: Locația aleasă trebuie să aibă acoperire Wi-Fi. Acoperirea Wi-Fi poate fi 
verificată cu ușurință folosind un iPhone sau un smartphone care are conectivitate Wi-Fi 
sau chiar pe unitatea Hydrawise (intensitatea semnalului este afișată atunci când selectați 
un nume wireless). 
 
 

Intrare cablu 
 

Controlerul are două opțiuni de intrare prin cablu: din partea din spate a carcasei sau printr-o 

conductă din partea de jos a controlerului. 
 

 
 

 

 

Intrarea din partea din spate a 

panoului 

Cu ajutorul unui cuțit ascuțit, scoateți cele două decupaje de pe partea din spate a 

controlerului, așa este indicat pe diagrama de pe eticheta 1. 
 

 
Intrarea prin conducta de ¾ 

inch 

Cu ajutorul unui cuțit ascuțit, se taie în jurul liniei semicirculare de pe controler, 

așa este indicat pe diagrama de pe eticheta 2. Tăiați în jurul liniei de potrivire de pe 

capacul de cablare al controlerului albastru. 
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Montarea   panoului de comanda
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1. Folosind un burghiu cu diametrul de 3/16-inch, găuriți o gaură la o adâncime de 1 inch (25 mm).

2. Introduceți ancora de plastic astfel încât să fie la același nivel cu suprafața peretelui .

3. Șurub 1-inch inșurubat în ancora de plastic, lăsând capul proeminente aproximativ 1 / 8 inch.

4. Glisați carcasa controlerului peste capul șurubului.

5. Marcați al doilea punct de montare (vezi eticheta 3 din diagramă). Apoi scoateți

controlerul, găuriți o gaură și introduceți o ancoră de plastic. În cele din urmă, glisați

carcasa controlerului peste primul cap șurub și înșurubați-l în acest loc.

Conectarea supapelor solenoid 

În funcție de modelul pe care l-ați achiziționat, panoul de comanda are 6 sau 12 zone. 

Pentru comoditate, există trei puncte de cablare comune, și oricare sau toate dintre ele 

pot fi utilizate. 

Consultați diagrama de mai jos atunci când conectați supapele solenoide la panoul de 
comanda. 

Cablarea electrovanelor 

1. Ia un fir de la fiecare solenoid. Răsuciți firele împreună și conectați-vă la firul COMUN

(de obicei negru) al cablului de irigare multicore. Hydrawise recomandă ca toate

conexiunile să fie sigilate împotriva umezelii pentru fiabilitate pe termen lung.

2. Conectați fiecare dintre celelalte fire solenoide individuale la un fir diferit în cablul

multicore și sigiliu. Zone record în raport cu culoarea firului pentru referințe
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ulterioare. 

3. Conectați firul comun de la cablul multi-strand (de obicei alb) la oricare dintre cele

trei terminale de pe controlerul marcat COMUN. 
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4. Conectați fiecare dintre celelalte fire solenoide la una dintre intrările zonei.

5. Dacă este instalată o supapă principală (uneori etichetată ca MV pe alte controlere),

aceasta poate fi conectată la orice zonă de rezervă, deoarece oricare dintre zone poate fi

atribuită ca ieșire a supapei principale. Este necesară configurarea supapei principale

din aplicația Hydrawise.

6. Faceți clic pe capacul albastru de cablare în loc pentru a sigila controlerul și de a proteja
cablurile.

Conectarea pachetului de mufe 

1. Utilizați pachetul de prize furnizat și conectați firele la blocurile terminale de curent

alternativ de pe unitatea marcată cu 24V. Polaritatea cablurilor nu este importantă .

2. Porniți alimentarea. Indicatorul de putere se va aprinde (a se vedea eticheta 4

din diagrama anterioară).

Senzori de conectare sau debitmetre (opțional) 

Hydrawise suportă majoritatea tipurilor de senzori de contact deschis/închis, ar fi senzorii 

standard de ploaie și senzorii de umiditate a solului. 

1. Conectați un fir de senzor la COMUN pe controler.

2. Conectați firul închis sau deschis în mod normal de la senzor la SENSOR1 sau SENSOR2

de pe controler și configurați în aplicația Hydrawise.

Pentru detalii complete, consultați instrucțiunile furnizate împreună cu senzorul sau 

debitmetrul. 

Depanarea problemelor de zonă 

Încercați să rulați o zonă din ecranul tactil al controlerului. Dacă funcționează de la 

controler și nu funcționează din aplicație, verificați dacă ați legat numărul de serie al 

panoului de comanda cu , contul dumneavoastră (a se vedea secțiunea anterioară pentru 

detalii) și verificați starea wireless a panoului de comanda. 

În cazul în care controlerul vechi a avut o supapă de master (uneori denumită MV), 

trebuie să configurați o supapă principală în aplicație și să o conectați la o zonă de 

rezervă de pe controler. Instrucțiuni detaliate pot fi găsite pe site-ul Hydrawise. 

 Verificați dacă cablurile sunt corecte. Dacă nu încep nicio zonă, verificați dacă firul 

COMUN este corect. 

https://support.hydrawise.com/hc/en-us/articles/206098598-Configuring-Sensors
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Transformatoare de fulger cu 

panourile de comanda 

Controlerele Hydrawise sunt capabile să opereze transformatoare de iluminat echipate 

cu cutia de interfață PXSYNC. Un transformator frecvent utilizat cu PXSYNC este PX sau 

EX Transformer. Oferim, de asemenea, un transformator DX care poate fi controlat de la 

un controler de irigare prin intermediul conexiunii externe de 24 volți construit în 

interiorul controlerului. 

Conectați firele de la primele porturi PXSYNC sau externe din interiorul casetei DX la un 

număr de ieșire al stației (și comun) de pe controlerul Hydrawise. 

PRO-C cu PX SYNC Exemplu 

Note importante de pompare/supapa 
principala: 

Panou de comanda P/MV Terminal Iesire 

HC 

Dacă este în uz o pompă sau o 

supapă principală, transformatorul 

de iluminat nu trebuie utilizat 

împreună cu panoul de comanda. 

Ieșirea unei singure stații va funcționa 

una câte una. Irigarea nu trebuie 

programată pe durata programului de 

iluminare. 
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PRO-HC 

Dacă este în uz o pompă sau o 

supapă principală, 

transformatorul de iluminat nu 

trebuie utilizat împreună cu 

panoul de comanda. 

Ieșirea unei singure stații va 

funcționa la un moment dat. 

Irigarea nu trebuie programată pe 

durata programului de iluminat. 
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HPC 

Dacă utilizați pompa sau supapa 

principală, această ieșire a stației 

trebuie setată la OPRIT în program. 

Ieșirea unei singure stații va 

funcționa la un moment dat. Irigarea 

nu trebuie programată pe durata 

programului de iluminare. 

HCC 

Dacă utilizați pompa sau supapa 

principală, această ieșire a stației 

trebuie setată la OPRIT în program. 

Două ieșiri ale stației vor funcționa la 

un moment dat. Orice două 

programe vor rula simultan 

(program de iluminat și program de 

irigare). 

HPC- WRCLIK si debitmetrul HC 

Î n  c a z u l  î n  c a r e  v a  t r e b u i  s ă  i n s t a l a ț i  u n  d e b i t m e t r u  ș i  u n  s e n z o r  d e  

p l o a i e  p e  c o n t r o l e r u l  H P C ,  v ă  r u g ă m  s ă  f o l o s i ț i  u r m ă t o a r e l e  i n s t r u c ț i u n i .  

C o n t r o l e r u l  H P C  u t i l i z e a z ă  o  s i n g u r ă  i e ș i r e  S E N ,  a s t f e l  î n c â t  a c e ș t i  p a ș i  

s u n t  n e c e s a r i  p e n t r u  a  f a c e  a c e s t  l u c r u .  P e n t r u  c a b l a r e a  c o r e c t ă  a  

d e b i t m e t r u l u i ,  v ă  r u g ă m  s ă  f a c e ț i  r e f e r i r e  l a  a r t i c o l u l  d e  a i c i -  here. [31]

NOTĂ: Software-ul va recunoaște doar debitmetrul pentru acest tip de instalare.  Wireless Rain 

Clik va închide în continuare sistemul după un eveniment de ploaie, dar acest lucru nu se va 

reflecta nicăieri în software-ul.  Rapoartele nu vor afișa date pentru evenimentele de ploaie. 

https://support.hydrawise.com/hc/en-us/articles/115005065593-Flow-Meter-Install-Chart
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IMPORTANT: Veți vedea alerte pentru subfluxul de la debitmetru, deoarece sistemul va 

continua să funcționeze chiar și cu circuitul comun întrerupt de evenimentul de ploaie. Aceste 

alerte   trebuie ignorate pentru acest tip de aplicație. Pentru mai multe detalii despre alerte, vă 

rugăm să consultați acest articol aici.



Copyright 2020 Hunter Industries. All Rights Reserved. 60 

Vă rugăm să faceți referire la diagrama și ilustrația de mai jos pentru detaliile de cablare ale 
panoului de comanda. 

Imaginea Terminale Fire 

Figura 1. AC 1/ AC 2 WRCLIK Galben 

Figura 2. COMUNE WRCLIK Alb 

Figura 3. Supapa Comuna WRCLIK Albastru 

Figura 4. Debitmetru- Albastru/Alb METER Albastru/Alb 

Faceți clic dreapta pentru a vizualiza imaginea mai mare 
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Diagrama de pierdere presiune 
debitmetru 

Debitmetru- Configurare 

Atribuirea contorului 
Vă rugăm să vizualizați pașii și capturile de ecran pentru a accesa această caracteristică : 

1. Faceți clic pe "Senzori" de la tabloul de bord acasă.

2. Adăugați "Senzor."

3. Alegeți un nume, un tip de senzor și o intrare a panoului de comanda (doar legate de
flux).

4. Alegeți zonele care trebuie conectate la senzor.

5. Faceți click pe ok când ați terminat.

Pasul 1 
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Pasul 2 

Pasul 3 
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Pasul 4 
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Debitmetru – Ghid de pornire rapida 

Vă rugăm să faceți clic pe link-ul de mai jos pentru a descărca ghidul de conexiune debitmetru. 

Debitmetru – Sfaturi de instalare 

Debitmetrele sunt furnizate cu instrucțiuni detaliate de instalare . 

Firele debitmetrului trebuie să fie conectate la controler și conectate la intrările senzorului de pe 

controler. A se vedea graficul de mai jos pentru cablare standard hydrawise debitmetre 

(Dimensiuni includ 3 / 4 ", 1 ", 1.5 ", 2") 

Fire debitmetre Terminal cu surub Panou de comanda 

ALBASTRU SEN 1, 2 HC 

ALBASTRU SEN 1, 2 PRO-HC 

 ALBASTRU SEN HPC-FP 

 ALB COM HC 

ALB SEN COM PRO-HC 

ALB SEN HPC-FP 

ROSU Neutilizat, Capac oprit N/A 

Sfaturile de mai jos includ toate punctele cheie necesare ale instalării pentru a evita orice 

alerte sau citiri false. 

Pasii de instalare Descrierea 
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Corpul debitmetrului 
Debitmetrele sunt concepute pentru a fi 

instalat doar orizontal, cu cadranul orientat în 

sus. Nu pe verticală. Cadran analogic pentru 

citiri manual în SUA sunt afișate în galoane 

sua (Int. clienții dial citește în metri cubi). 

Unitățile pot fi schimbate în App la galoane sau 

litri. 
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Teava 10x-Inainte 5x-Dupa 

3/4" 7.5" 3.75" 

1" 10" 5" 

1.5" 15" 7.5" 

2" 20" 10" 

Adaptor Sindicatele din alamă incluse pentru a se potrivi 

sistemului de irigare. 

Locatie intrare 

Instalați între supapa principală și 

supapele de zonă. Metrul ar trebui să fie 

instalat de 10 ori diametrul conductei 

înainte și de 5 ori după cu țeavă dreaptă 

și fără accesorii. A se vedea exemplul: 

Cablu utilizat (numai cablu ecranat) 

18 ecartament - 1000 picior max Lungime. 

Trebuie utilizat un cablu de îngropare directă 

ecranat.   Cablul ar trebui să fie format din două 

fire dedicate și nu trebuie să fie în aceeași 

conductă, pachet de cablu sau șanț ca firele 

solenoide. NU partajați sârmă comună. 

Cablu ecranat este frecvent disponibil, aici sunt 

unii producători.Pentru informații suplimentare 

cu privire la evitarea interferențelor electrice, a se 

vedea mai jos: 

Corpul debitmetrului Săgeata indică direcția de curgere. 

Conectarea firelor 
Numai sârmă albastră/albă, roșie neutilizată. 

Consultați configurația senzorului  pentru mai 

multe informații bazate pe controlerul modelului. 

Conectați-vă la cont Introduceți informațiile de conectare. 

Creați senzorul de debit Aplicația va afișa opțiuni pentru toate contoarele 

HC. 

Crearea avertizărilor Vezi link-ul aici- here [36]

Contor de citire  Vezi link-ul aici -here [37]

Contor de testare Vezi link-ul aici - here [38]

https://support.hydrawise.com/hc/en-us/sections/360002442954-Alerts
https://support.hydrawise.com/hc/en-us/articles/360015162914-Flow-Meter-Reading-Meter
https://support.hydrawise.com/hc/en-us/articles/217860048-Flow-Meter-Test
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Evitati interferentele electrice 
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Utilizați întotdeauna cablul ecranat, între controler și debitmetrul HC. 
La capătul controlerului, folosind scutul (folie) și firul gol conectați-le la terminalul GND 
controler (nu este necesar pentru controlerele HC). 
Nu conectați celălalt capăt al Scutului sau firul gol la Pământ sau la un țăruș de 
împământare 
Utilizați conectori de sârmă impermeabilă la debitmetru, ar fi 3M-DBOB . Cablu ecranat este 
frecvent disponibil, aici sunt unii producători.  

În cazul în care veți continua să primiți citiri proaste sau alerte false, vă rugăm să ne contactați 
support@hydrawise.com 

Debitmetru-specificatii 

Debitmetrul HC- Specificatii 

HC-075-FLOW 

(¾") 

HC-100-FLOW 

(1") 

HC-150-FLOW 

(1½") 
HC-200-FLOW (2") 

Inlet/outlet ¾" NPT body, 1" NPT body, male 1½" NPT body, 2" NPT body, male 
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connection size male thread thread male thread thread 

Meter internal 

diameter 
3/4" 1" 1.5" 2" 

Minimum flow (GPM) 0.22 0.3 0.88 1.98 

Maximum 

recommended flow 

(GPM) 

15 30 66 105 

Maximum flow rate 

(GPM) 
21 34 88 132 

Dial reading (US gal) 
1 pulse per 0.1 

U.S. gal 

1 pulse per 1 U.S. 

gal 

1 pulse per 1 U.S. 

gal 

1 pulse per 1 U.S. 

gal 

Maximum working 

pressure (PSI) 
230 230 230 230 

Debitmetru – Contor de citire 
    Contoarele de debit Hydrawise vin într-o 
lectură GALON SUA pentru lectură internă și 
metrică numit M³ (Metri Cuburi 1000 Litri) 
pentru internaționale. Rata de conversie 
pentru contoarele metrice este 
3.78 Litri la 1 GALON SUA, dacă este necesar. 

A se vedea ca exemplu de contor de citire in galoanele US: 

Fig. 1 X100 8100 Gallons 

Fig. 2 X10 814X.XX Gallons 

Fig. 3 X1 8142.XX Gallons 

Fig. 4 X0.1 8142.4X Gallons 

Fig. 5 X0.01 8142.46 Gallons Total 

Fig. 6 Size meter 1" 
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Fig. 7 Flow Indicator Wheel spins when water is flowing. 
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 Avem un flux care a trecut prin metru de 8,142.46 galoane. 

A se vedea exemplul de citire a contorului de mai jos în Litri: 

Fig. 1 8,000 Litres 

Fig. 2 8,200 Litres 

Fig. 3 8,220 Litres 

Fig. 4 8,224 Litres 

Fig. 5 8,224.7 Litres Total 

Fig. 6 Wheel spins when water is flowing. 

So we have a flow that has gone through the meter of 8,224.7 Litres. To calculate this into 

Gallons is easy 8,224.7 / 3.78 = 2175.84 gallons. 
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Debitmetru – Contor de testare 

Dacă debitmetrul funcționează, dar nu înregistrează date în Tabloul de bord sau în evenimente, 

urmați pașii de aici: 

1. Asigurați-vă că senzorul este configurat  în software.

2. Asigurați-vă că controlerul este online.  Dacă nu, vă rugăm să folosiți link-ul  pentru pașii de
depanare Wi-Fi.

3. Scoateți splices sârmă la conectarea debitmetrului în câmp. Atingeți cele două fire

împreună care rulează la controler de 10 ori, deoarece fiecare contact va înregistra un

puls. Reîmprospătați aplicația pentru a vedea dacă utilizarea fluxului a fost înregistrată .

4. Dacă aplicația a înregistrat utilizarea fluxului, cablurile și sistemul sunt configurate corect.

Reconectați-vă la debitmetrul și executați o zonă cu debit mare (o mulțime de aspersoare).

Ai primit un flux pe app dvs.? Dacă da, totul este ok. Dacă NU, contactați

support@hydrawise.com [42].

5. Dacă aplicația nu a înregistrat utilizarea fluxului, testați intrările senzorului pe controler.

Puteți utiliza aceeași metodă cu o agrafă de hârtie sau un fir pentru a face contact între 

senzorul 1 sau 2 și terminalul comun. Faceți acest lucru de 10 ori, apoi verificați utilizarea 

datelor de flux la ecranul de pornire. Dacă da, există o problemă cu firul care rulează la 

debitmetru. Dacă NU, contactați support@hydrawise.com. 
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IMPORTANT: Controlerul nostru nu este sensibil la polaritate. Nu există nici un risc de 

electrocutare atunci când se efectuează aceste teste. Cu toate acestea, dacă vă simțiți 
inconfortabil, vă rugăm să contactați un tehnician calificat sau un specialist în irigare 

pentru asistență suplimentară. 

NOTĂ: Dacă funcționează la capătul controlerului, dar nu și la capătul debitmetrului, există 

o defecțiune la cabluri. Dacă nu funcționează la capătul controlerului, contactați
support@hydrawise.com . 

Dacă funcționează la ambele capete, dar tot nu înregistrează fluxul pe aplicație, contactați 
support@hydrawise.com. 

Debitmetru – Configurare senzor 

de flux particularizat 

Pentru a adăuga un senzor de flux personalizat, accesați Senzori [43] din browserul web sau 

aplicația smartphone. 

1. Faceți clic pe Adăugare tip senzor particularizat

Pasul 1 
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Va apărea o casetă de dialog pentru a introduce detaliile contorului de debit particularizat. 

Asigurați-vă că introduceți detaliile de calibrare pentru debitmetrul personalizat bazat pe 

impulsuri. Vă rugăm să consultați specificațiile producătorului pentru a afla calibrarea. În caz 

contrar, nu veți obține citiri exacte pentru a afișa pe datele de flux. 

NOTĂ: Pentru ca sistemul nostru să detecteze datele corecte ale debitului și să le reflecte în rapoartele tabloului 

de bord, orice debitmetru terț utilizat trebuie să fie un debitmetru de puls adevărat sau să aibă un comutator de 

stuf. Ne propunem un minim de 10 impulsuri pe minut și un maxim de 120 impulsuri pe minut. Asta înseamnă 

că în cazul în care debitul a fost de 10 gal pe min, 1 puls pe galon trebuie să fie setat. 
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Atunci când utilizați un debitmetru terț, asigurați-vă că îndeplinește specificațiile de mai sus 

și este calibrat corect. În caz contrar, datele nu vor reflecta cu exactitate în rapoarte. De 

asemenea, rețineți că , cablurile că nu sunt sensibile la polaritate. Atâta timp cât aveți un fir 

într-un port senzor și un senzor comun, dispozitivul va funcționa corect. Pentru debitmetre 

care utilizează trei fire și îndeplinesc specificațiile de mai sus, configurați cablurile până când 

găsiți cele două fire corecte de utilizat. 

 

 
 
 
 
 
 

 

Debitmetru unic – Partajarea a 

doua panouri de comanda 
1. Pentru această instalare, vă sugerăm câteva sfaturi pentru a vă asigura că nu primiți alerte  

inutile. 
 
2. Atunci când utilizați mai multe controlere pe același debitmetru, există două alerte pe care nu 

le recomandăm să le utilizați. 
 

1. High Flow Leak - Utilizare ridicată a apei, fără zone de funcționare. 
2. Scurgere lentă - Utilizarea apei în ultima oră, fără zone care rulează. 
 
Aceste alerte sunt specifice controlerului, astfel încât atunci când controlerul cu debitmetrul nu 
este în funcțiune, știe despre cealaltă operațiune a controlerului. 
 
Sfaturi: 
 
1. Întârzierea inter-stație [44] trebuie setată timp de 10-30 de secunde. Noi nu recomandăm nici 
mai mare. 
2. Schimbați galoane în alertă pentru a fi mai mare (de exemplu, alertă de la 5 galoane la 20 
galoane). 

 
Urmând acești parametri ar trebui să permită sistemului să ruleze normal atunci când se 

utilizează un debitmetru cu mai multe panouri de comanda. 
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Debitmetru - Iarna 
 
Vă recomandăm ca un contractant calificat licențiat efectua acest tip de metoda de 
winterization. Metoda de explozie utilizează un compresor de aer cu un picior cub pe 
minut (CFM) rating de 80-100 pentru orice mainline de 2 "sau mai puțin. Compresorul este 
atașat la linia principală printr-un cuplaj rapid, furtun bib, sau alt tip de conexiune, care 
este situat dincolo de dispozitivul de backflow. Aerul comprimat nu trebuie suflat prin 
niciun dispozitiv de backflow sau debitmetru. Pentru proceduri suplimentare de iarnă, vă 
recomandăm să contactați distribuitorul local pentru cele mai comune practici locale. În 
cazul în care trebuie să suflați în amonte de locul unde se află debitmetrul, vă 
recomandăm să ocoliți contorul utilizând temporar una dintre cele două opțiuni. 
 
1.  Instalarea unui SCH 80 sau a unui mamelon galvanizat. Vedeți diagrama de dimensiuni de 
mai jos: 

 
Winterizing Using PVC Nipple Bypass Option 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Model Descriere 

Male-Thread 

NPT 

 
Nipple Length 
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HC-075-FLOW 

¾" NPT body, male thread with 1" 

NPT male adapter 

 
1" NPT 

 
5" 

 
HC-100-FLOW 

1" NPT body, male thread with 1.5" 

NPT male adapter 

 
1 ¼"NPT 

 
5" 

 
HC-150-FLOW 

1½" NPT body, male thread with 2" 

NPT male adapter 

 
2"NPT 

 
11 3/4" 

 
HC-200-FLOW 

2" NPT body, male thread with 3" 

NPT male adapter 

 

 
2 1/2"BSP 

 
11 3/4" 

 
 
 
 

2. O a doua opțiune ar fi de a instala tee deviatoare din PVC, dar acest lucru se face mai 

eficient în timpul noilor de instalare. 

 
Winterizing Using PVC Diverter Option 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Găsiți un distribuitor Hunter cel mai apropiat de dvs., utilizând căutarea noastră 
interactivă - Obțineți Hunter [45] 
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Legarea releului de pornire a 

pompei si configurarea online 

In acest articol vom discuta urmatoarele subiecte: 

Rezumat 

Operation Chart 

Cablare (24 VAC) 

cablare la sursa de energie 

Setari online 

Operatiune a releului de pornire a pompei 
pe zona 

Rezumat 

Atunci când un sistem necesită utilizarea unei pompe de rapel sau trage apa direct dintr-un 

pârâu sau iaz, este imperativ să se includă un releu pentru a activa pompa de fiecare dată. Un 

releu de pornire a pompei este o cutie de releu care activează o pompă de fiecare dată când o 

zonă este activată de la controler. Supapele de zonă sunt supapele individuale care operează 

un grup de aspersoare sau emițători de picurare. Controlerele Hydrawise suportă supape cu 6 

până la 54 de zone, în funcție de model. 

De obicei, o supapă de zonă este pornită la un moment dat și controlează irigarea într-o 

anumită zonă a peisajului. Ori de câte ori una dintre supapele zonei de irigare este spus să se 

deschidă de către controler, controlerul, de asemenea, semnale de releu de pornire a pompei 

pentru a porni pompa. 

Operation Chart 

Modelul panoului de control Setarea operatiuni pompei 

HC ON or OFF by All Zones 

PRO-HC ON or OFF by All Zones 

HPC ON or OFF by Zone or All Zones 

HCC ON or OFF by Zone or All Zones 
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Cablare (24 VAC) 

Utilizați o distanță minimă de 15' (4,5 m) între controler și releu pentru a atenua 

zgomotul electromagnetic. În plus față de această recomandare, Hunter recomandă, 

de asemenea, toate controlerele să fie montate 15 ' (4.5 m) departare de pompe și 

dispozitive de înaltă tensiune.
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1. Detașați placa de acoperire a releului de pornire a pompei prin îndepărtarea

celor patru șuruburi cu șurubelniță Phillips.

2. Rulați un singur fir de la terminalul "comun" de pe controler la unul dintre firele

galbene de pe releul de pornire a pompei.

3. Rulați un singur fir de la terminalul "P/MV" de pe controler la celălalt fir galben de pe releul

de pornire a pompei.

4. Utilizați piulițe de sârmă pentru a face conexiunile și verificați dacă acestea sunt sigure .

5. Instalați pompa de pornire releu placa de acoperire și patru șuruburi. Închideți și încuiați ușa
dulapului.

6. Ruta sârmă prin conducta sau una dintre deschiderile de pe partea de jos a dulapului .

7. Benzi 1/2 "(13 mm) de izolare de la capetele tuturor firelor. Fixați firul comun al

supapei la terminalul "COM" (Common). Atașați firul de control opus la terminalul

M/V.

Pump Start Relay Maximum Wire Lengths 

MAXIMUM one-way wire length (do not go this far!) 

Model 18 AWG 16 AWG 14 AWG 12 AWG 10 AWG 8 AWG 

PSR-22 243 ft 386 ft 616 ft 976 ft 1,551 ft 2,463 ft 

PSR-52 134 ft 214 ft 341 ft 540 ft 859 ft 1,365 ft 

PSR-53 134 ft 214 ft 341 ft 540 ft 859 ft 1,365 ft 

HC PRO-HC 

HPC HCC 
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Notă: Cu un controler HC Hydrawise, oricare dintre cele 6 sau 12 zone pot fi configurate 

pentru a acționa ca releu de pornire a pompei. De obicei, recomandăm cablarea la ultima 

zonă care nu este utilizată în controler. 

 Cablare la sursa de alimentare 

NOTĂ: Conectarea releului de pornire a pompei trebuie făcută numai de către un electrician 

autorizat, conform codurilor locale. Instalarea necorespunzătoare poate duce la pericol de șoc 

sau incendiu. 

1. Pentru a preveni electrocutarea, rotiți comutatorul principal de disjuncție la "oprit"

înainte de a face conexiuni electrice.

2. Asamblați tubulatura conductei și conectați alimentarea cu curent alternativ de la

sursa de alimentare la o parte (LINE IN) a releului.

3. Asamblați conductele de conducte și conectați cablurile de la motorul pompei la

cealaltă parte a releului (LOAD OUT).

4. Verificați dacă nu există conexiuni expuse sau libere.
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Online Setup 

Această opțiune de instalare este solicitată atunci când parcurgeți pentru prima dată expertul 

inițial de instalare din software. 

Instrucțiunile online se vor referi la o supapă principală, dar aceeași setare se aplică atunci 

când se utilizează un releu de pornire a pompei. 

Notă: Cu un controler HC Hydrawise, oricare dintre cele 6 sau 12 zone pot fi configurate 

pentru a acționa ca releu de pornire a pompei. De obicei, recomandăm cablarea la ultima 

zonă care nu este utilizată în controler. 

Sistemul de irigare are o supapă principală? 

Dacă trebuie să modificați acest lucru în software după expertul de instalare, consultați 

instrucțiunile de mai jos. 

1. Conectați-vă la contul Hydrawise

2. Faceți clic pe Zone și programări pentru PC sau Zone dacă utilizați aplicația mobilă.

3. Alegeți DA din meniul vertical de deasupra zonelor. Dacă aveți un controler HC, alegeți

numărul zonei la care aveți supapa principală cu fir.

HC Controller PRO-HC, HPC, and HCC Controllers 
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Releu de pornire a pompei - Operarea pe Zone

Când selectați un releu de pornire a pompei pentru a fi pornit/oprit pentru o zonă individuală, 
puteți edita zona din Zone și Programări sub Setări complexe. Această opțiune este utilă 
atunci când o zonă utilizează apa orașului și alta utilizează apă dintr-o sursă diferită. 

Notă: Această opțiune este numai pentru controlerele HPC și 

HCC 

Urmați pașii de mai jos pentru a modifica această setare: 

1. Din pagina Zone și programări, faceți clic pe pictograma din zona pe care doriți să o

editați.

2. Faceți clic pe Avansat, care este situat pe secțiunea de căutare albastru de sus.

3. Selectați Utilizați Setarea Global Master Valve pentru a menține acest circuit

pornit sau selectați Dezactivare supapă principală pentru a-l dezactiva.
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O valva Master – doua panouri de 
comanda 

Există de multe ori atunci când două controlere sunt furnizate de la un singur POC 

(punct de conectare) sau sursă de apă. Controlerele pregătite pentru hydrawise pot fi 

conectate la o singură electrovana principală folosind un releu de izolare (numărul piesei 

REL2). Acest dispozitiv va permite ca două controlere să partajeze aceeași supapă 

principală cu orice. 

Cele câteva limitări includ: 
Un singur controlor poate funcționa la un moment dat. 
Este de dorit o întârziere de cel puțin cinci minute între funcționarea #1 de control și #2 de 
control. 
Alertele electrice se vor aplica pentru fiecare controler. 

Pași pentru configurare. 

1. Sârmă releu în conformitate cu desenul de mai jos.
2. Configurați supapa principală în aplicație pentru ambele controlere folosind instrucțiunile
normale din articolul de aici . 
3. Configurați o nouă supapă principală utilizând aplicația pentru controler #2 conform
instrucțiunilor normale. 

REL 2 nu este niciodată conectat la înaltă tensiune. Este doar pentru 24 de 
dispozitive VAC. 
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Cablarea electrovanei principale 
si setarea online 

In this article, we will discuss the following topics: 
Scurt rezumat 
Diagrama operatie 
Cabluri 
Setari online 
Supapa Master (P/MV) Funcționare per stație 

Scurt rezumat 

O supapă principală este o supapă în mod normal închisă instalată la punctul de alimentare al 

liniei principale care se deschide numai atunci când sistemul automat este activat.  Supapele 

de zonă sunt supapele individuale care operează un grup de aspersoare sau emițători de 

picurare. Controlerele Hydrawise suportă supape de zonă 6 - 54, în funcție de model. De 

obicei, o supapă zona este pornit la un moment dat și controlează irigarea într-o anumită zonă 

a grădinii dumneavoastră. Ori de câte ori una dintre supapele zonei de irigare este spus să se 

deschidă de către controler, controlerul, de asemenea, semnale de supapa master pentru a 

deschide. Scopul supapei principale este de a opri apa la sistemul de irigare atunci când nici 

una dintre supapele zonei sunt de operare. 

Diagrama Operatie 

Controller Model Set Master Valve Operation 

HC ON or OFF by All Zones 

PRO-HC ON or OFF by All Zones 
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HPC ON or OFF by Zone or All Zones 

HCC ON or OFF by Zone or All Zones 

Cabluri 

1. Conectati firul supapei principale între amplasarea supapei și controlerul Hydrawise.

2. Atașați firul comun fie la firul solenoid. Acesta este cel mai frecvent un fir de culoare

albă. Atașați un fir de control separat la firul rămas al fiecărui solenoid supapă 

principală. Toate conexiunile de splice sârmă ar trebui să se facă folosind conectori 

impermeabili. 

3. ? sârmă prin conducta sau una dintre deschiderile de pe partea de jos a dulapului.

4. Benzi 1/2 "(13 mm) de izolare de la capetele tuturor firelor. Fixați firul comun al

supapei la terminalul "COM" (Common). Atașați firul de control opus la terminalul M/V. 

HC PRO-HC 

HPC HCC 
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Notă: Cu un controler HC Hydrawise, oricare dintre cele 6 sau 12 zone acționează ca o 

supapă de master. De obicei, recomandăm cablarea la ultima zonă care nu este utilizată 

în controler. 

Setari online 

Această opțiune de instalare este solicitată când parcurgeți pentru prima dată expertul inițial de 
instalare din software. 

Sistemul tău de irigare are o valvă principală? 

În cazul în care trebuie să modificați acest lucru în software după expertul de configurare, 

consultați instrucțiunile de mai jos. 

1. Logarea la contul hydrawise

2. Faceți clic pe Zone și programări pentru PC sau Zone dacă utilizați aplicația mobilă.

3. Alegeți DA din picătură în jos de mai sus zonele.  Dacă aveți un controler HC, atunci

alegeți numărul zonei pe care le-ați supapa master cu fir prea. 

HC Controller PRO-HC, HPC, and HCC Controllers 



Copyright 2020 Hunter Industries. All Rights Reserved. 80 

Electrovalva Master (P/MV) Funcționare per stație 

Pentru selectarea unei vane principale care urmează să fie pornită/oprită pentru o zonă 
individuală, acest lucru se poate face la editarea zonei în zone și programări în setări 
avansate.  Această opțiune este utilă atunci când o zonă utilizează apa orașului și o altă 
opțiune utilizează din altă sursă. 

Notă: Această opțiune este numai pentru controlerele HPC și HCC. Urmați pașii de mai jos 
pentru a modifica această setare. 
1. Din pagina Zone și programări, faceți clic pe pictograma din zona pe care doriți să o
editați. 
2. Faceți clic pe Avansat situat în secțiunea de căutare albastru de sus.
3. Selectați Utilizarea Global Master Valve Setare a menține acest circuit pe sau selectați
Dezactivare Master Valve pentru a opri acest circuit. 

Electrovana - distanta firului 

Mai jos este o diagramă care indică firul maxim rula între controler și hunter AC solenoid supape.
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Valve Wire Sizing (Feet) 

Ground Control Wire 

18 16 14 12 10 8 6 

18 850 1040 1210 1350 1460 1540 1590 

16 1040 1340 1650 1920 2150 2330 2440 

14 1210 1650 2150 2630 3080 3450 3700 

12 1350 1920 2630 3390 4170 4880 5400 

10 1460 2150 3080 4170 5400 6670 7650 

8 1540 2330 3450 4880 6670 8700 10530 

6 1590 2440 3700 54000 7690 10530 13330 

Note: 
Distanța maximă într-un singur sens în picioare între controler și solenoid de mare 
capacitate: 24 VAC, curent inrush de 350 mA, curent de reținere de 190 mA, 60 Hz; Curent 
inrush 370 mA, curent de deținere 210 mA, 50 Hz 

Valve Wire Sizing (Metric) 

Ground Control Wire 

0.5 1 1.5 2.5 4 6 

0.5 140 190 210 235 250 260 

1.0 190 290 335 415 465 495 

1.5 208 335 397 515 595 647 

2.5 235 415 515 730 900 1030 

4.0 250 465 595 900 1175 1405 

6.0 260 495 647 1030 1405 1745 

Note: 

Distanța maximă într-un singur sens în metri între controler și supapă Solenoid greu: 24 

VAC, 

Curent inrush de 350 mA, curent de reținere de 190 mA, 60 Hz; Curent inrush 370 mA, 

curent de deținere 210 mA, 50 Hz
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