HYDRAWISE® SZOFTVER
A Hydrawise öntözésvezérlő felület a legjobb a szakmában, lehetővé teszi több terület professzionális
kezelését, és számos hasznos víztakarékos funkciót kínál a végfelhasználóknak.

Víztakarékos

Fejlessze tovább vállalkozását

PREDICTIVE WATERING™

FEJLESSZE TOVÁBB VÁLLALKOZÁSÁT

A Predictive Watering az internetről származó múltbéli,
aktuális és előrejelzett időjárási adatokat használja fel, hogy
az öntözés automatikusan alkalmazkodjék az adott kert
valós igényeihez, ezzel óriási vízmegtakarítást biztosítva
a háztulajdonosoknak.

Nyújtson több szolgáltatást, növelje bevételét, javítsa az
ügyfelek elégedettségét és pihenjen tudván, hogy a Hyrdawise
támogatja, miközben növeli a vállalkozását.

ÜZLETI MÁRKA
ÁLLÍTSA BE AZ ÖNTÖZÉST PROGRAM VAGY ZÓNA SZERINT

HYDRAWISE VEZÉRLŐ AUTOMATÁK

Programozza az öntözést pontosan úgy, ahogy az önnek tetszik:
program vagy zóna szerint. Hogyha programonként szeretne
ütemezést létrehozni megtarthatja a saját kezelési stílusát.

VIRTUAL SOLAR SYNC™
A Virtuális Solar Sync a kiválasztott meteorológiai állomások
napi ET (párolgás) méréseit használja a vezérlő prediktív
öntözési beállításának kiegészítésére, annak érdekében,
hogy még több vizet takarítson meg.

IRÁNYÍTÁS TÖBB HELYSZÍNEN
Kezelje ügyfeleit vagy akár több területet az egyedi üzleti
eszközeinkkel.
• Az összes vezérlő felsorolása • Globális vezérlőbeállítások
• A vezérlők elhelyezkedése
térképen

- Riasztások

• Ügyfelek/helyszínek listája

- Indítási időpontok

- Öntözés ütemezése

• Ügyfelek és vezérlők keresése

Óvja kertjét
RENDSZERFIGYELÉS
Az átfolyó vízmennyiség és a szelepek ellenőrzésével
figyelmeztetést kap probléma esetén, így gyorsan megelőzheti
a talaj romlását, mielőtt még jelenetős károk jelentkeznének.

• Az összes vezérlő
eseményének és naplójának
megtekintése
• Az összes vezérlőtől érkezett
figyelmeztetés megtekintése

- Öntözésvezérlő kapcsolók
• Vezérlők gyors kiválasztása
• Munkalap létrehozása
• Alvállalkozók vagy régiók
kezelése

ÜZLETI PROFIL
IDŐJÁRÁS FIGYELÉS
Az internet alapú időjárás figyelés automatikusan beállítja az
öntözőrendszert a helyi éghajlati viszonyokhoz, így biztosítva,
hogy növényei egészségesek maradjanak —Ha esik ha ragyog.

Takarítson meg időt és munkaerőt
TÁVOLI KEZELÉS
Módosítson programokat és mérje fel a vezérlő állapotát
a helyszínre történő kilátogatás nélkül.

TÁROLJA AZ ÜGYFELEI TERVEIT ÉS KIVITELEZÉSEIT
Csatoljon ügyfeleihez öntöző tervrajzokat és vezérlőket
a gyors azonosítás érdekében. Soha többet nem felejti el
a csövek és a szelepdoboz helyét.

HELYSZÍNI TÁVIRÁNYÍTÁS
Változtassa okostelefonját távirányítóvá és csináljon
módosításokat, figyelje az öntözőrendszert, anélkül hogy
a helyszínre kilátogatna.
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Ügyfelei azonnal felismerhetik majd, ha felteszi a vállalkozása
logóját és adatait a Hydrawise fiókjába.

Kezelje a munkatársak hozzáférését különböző szintű
engedélyekkel. Könnyen és gyorsan eltávolíthatja vagy felveheti
a munkatársakat. Adjon hozzá és tároljon fájlokat, öntözési
terveket elrendezéseket vagy egyéb dokumentumokat, hogy
munkatársai bármikor hozzáférhessenek.

ÜZENETEK
Fogadjon és küldjön üzeneteket az ügyfeleinek és
munkatársainak a Hydrawise alkalmazáson keresztül.

Bárhonnan vezérelhető
GLOBÁLIS ALKALMAZÁS ÉS INTERNETES HOZZÁFÉRÉS
Dőljön hátra és pihenjen. A Hydrawise segítségével minden,
amire szüksége van, a kezében van. A távoli hozzáférés révén
az okostelefonjáról, a táblagépéről vagy számítógépéről
kényelmesen megtekintheti, kezelheti és felügyelheti
az öntözés vezérlőket.

OKOS OTTHON KOMPATIBILIS
A Hydrawise tökéletesen integrálódik számos, elöljáró
okos-otthoni megoldásba.

Látogasson el a hunterindustries.com weboldalra!

Smart WaterMark minősített
Elismerten víztakarékos eszköz

látogasson el a hydrawise.com weboldalra.

HC vezérlő

X2 vezérlő WAND modullal

HPC vezérlő

Pro-HC vezérlő

HCC vezérlő

HC Vízóra

Körök száma: 6 -tól 12 -ig

A körök száma: 6, 12, 24

A körök száma: 4, 6, 8, 14

Körök száma: 8 -tól 54 -ig, EZDS két vezetékes
opció

HYDRAWISE VEZÉRLŐ AUTOMATÁK

A Hydrawise szoftverhez való hozzáférés világszerte minden felhasználó számára ingyenes.
A különleges funkciókhoz éves szoftver előfizetések vásárolhatók.További információkért

Körök száma: 4 től - 16 ig

Kössön be átfolyásmérőt hogy riasztásokat és
visszajelzéseket kapjon a vízfogyasztásról
Nem elérhető az X2- höz

Látogasson el a hunterindustries.com oldalra

CSALÁDI HÁZAK ÉS KÖZÜLETEK ÖNTÖZÉSÉRE | Built on Innovation®
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