OPROGRAMOWANIE HYDRAWISE®
Najlepsza w branży platforma kontroli nawadniania Hydrawise pozwala na profesjonalne zarządzanie
wieloma lokalizacjami i zapewnia szereg przydatnych funkcji oszczędzania wody dla właścicieli ogrodów.

Oszczędzaj wodę

Rozwijaj swoją firmę

PREDICTIVE WATERING™

ROZWIJAJ SWOJĄ FIRMĘ

Podlewanie na podstawie przewidywań Predictive Watering
wykorzystuje przeszłe, bieżące i prognozowane dane
pogodowe pozyskiwane z internetu, aby automatycznie
dostosowywać się do lokalnych warunków w czasie
rzeczywistym i zapewnić właścicielom ogrodów ogromne
oszczędności wody.

Dodawaj usługi, zwiększaj przychody oraz zadowolenie
klientów i zyskaj pewność, że Hydrawise wspiera Cię
w rozwijaniu Twojej działalności.

USTAW NAWADNIANIE WEDŁUG PROGRAMU LUB
SEKCJI

STEROWNIKI HYDRAWISE

Skonfiguruj harmonogramy dokładnie tak, jak chcesz: według
programu lub sekcji. Jeśli chcesz utworzyć harmonogramy
według programów, możesz dalej zarządzać w swoim stylu.

VIRTUAL SOLAR SYNC™
Virtual Solar Sync wykorzystuje codzienne pomiary ET
z wybranych stacji pogodowych, aby skorygować ustawienia
podlewania na podstawie przewidywań pogodowych w Twoim
sterowniku w celu zaoszczędzenia jeszcze większej ilości wody.

Chroń swój ogród
MONITOROWANIE SYSTEMU
Funkcje monitorowania natężenia przepływu i zaworów
generują ostrzeżenia w razie problemów, dzięki czemu
można szybko zapobiec zniszczeniom terenu jeszcze przed
wystąpieniem znacznych szkód.

MONITOROWANIE POGODY
Monitorowanie klimatu za pośrednictwem sieci Web
automatycznie dostosowuje działanie systemów nawadniania
do lokalnych warunków atmosferycznych, aby zapewnić zdrowy
wzrost roślin niezależnie od pogody.

Oszczędzaj czas i pracę

KREOWANIE MARKI FIRMY
Umożliwiaj swoim klientom natychmiastowe rozpoznanie
swojej firmy, umieszczając swoje logo i szczegóły na swoim
koncie Hydrawise.

MENEDŻER WIELU LOKALIZACJI
Zarządzaj klientami lub wieloma lokalizacjami dzięki naszym
unikalnym narzędziom biznesowym.
• Podsumowanie wszystkich
sterowników

• Globalne ustawienia
kontrolne

• Mapa sterowników

- Alerty

• Lista klientów/lokalizacji

- Harmonogramy podlewania

• Wyszukiwanie klientów
i sterowników

- Czas startu
- Logika pogodowa

• Zobacz wszystkie
wydarzenia i dzienniki
sterowników

• Sterowniki z funkcją
szybkiego wyboru

• Zobacz wszystkie alerty
sterowników

• Zarządzaj podwykonawcami
lub regionami

• Generuj arkusze zadań

KONTO BIZNESOWE
Zarządzaj dostępem pracowników dzięki różnym poziomom
uprawnień. Łatwo i szybko dodawaj lub usuwaj pracowników.
Dodawaj i przechowuj pliki, plany nawadniania, plany
rozmieszczenia lub inne dokumenty, do których pracownicy
mają dostęp.

WIADOMOŚCI
Odbieraj i wysyłaj wiadomości od/do klientów i pracowników
za pośrednictwem aplikacji Hydrawise.

ZDALNE ZARZĄDZANIE
Wprowadzaj zmiany w programie i poznaj status sterownika
i plan nawadniania bez konieczności wizyty na miejscu.

PRZECHOWUJ PLANY I PROJEKTY KLIENTÓW

GLOBALNY DOSTĘP DO APLIKACJI I SIECI

Dołącz plany systemu nawadniania do sterowników swoich
klientów, aby szybko sprawdzić go w terenie. Nigdy więcej nie
zapomnisz położenia rur czy skrzynki z zaworami.

Usiądź i zrelaksuj się! Dzięki Hydrawise wszystko, czego
potrzebujesz, jest w zasięgu ręki. Zdalny dostęp umożliwia
dogodne wyświetlanie i monitorowanie sterowników
nawadniania oraz zarządzanie nimi za pośrednictwem
smartfona, tabletu lub komputera.

PILOT POD RĘKĄ
Zmień swój smartfon w pilota, aby wprowadzać zmiany
i sprawdzać system nawadniania bez wizyty przy sterowniku.
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Zarządzaj systemem z dowolnego
miejsca

KOMPATYBILNOŚĆ Z INTELIGENTNYMI BUDYNKAMI
Hydrawise bezproblemowo integruje się z kilkoma
przodującymi w branży rozwiązaniami do inteligentnych
budynków.

Odwiedź hunterindustries.com

Smart WaterMark

Sprawdzone i niezawodne narzędzie do oszczędzania
wody

Sterownik HC

Sterownik X2 z modułem WAND

Sterownik HPC

Sterownik Pro-HC

Sterownik HC

Przepływomierz HC

Liczba sekcji: 6 i 12

Liczba sekcji: 6, 12 i 24

Odwiedź hunterindustries.com

Liczba sekcji: 4, 6, 8 i 14

Od 8 do 54 sekcji, opcja dwuprzewodowa EZDS

STEROWNIKI HYDRAWISE

Dostęp do oprogramowania Hydrawise jest bezpłatny dla wszystkich użytkowników na całym
świecie. W przypadku funkcji zaawansowanych można kupić roczne plany subskrypcji
oprogramowania. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę hydrawise.com.

Liczba sekcji: od 4 do 16

Dodaj opcjonalny przepływomierz,
aby otrzymywać powiadomienia o przepływie
i monitorować zużycie wody
Niedostępny w przypadku sterownika X2

NAWADNIANIE OGRODÓW PRZYDOMOWYCH I TERENÓW KOMERCYJNYCH | Built on Innovation®
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