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SOFTWARE HYDRAWISE®

A melhor plataforma Hydrawise de controle de irrigação do setor, permite a administração profissional 
de vários locais e oferece diversos recursos de economia de água para usuários finais.

PREDICTIVE WATERING™

O Predictive Watering utiliza dados climáticos passados, atuais 
e projetados da internet, para realizar o ajuste automático de 
acordo com as condições do local, em tempo real, e propor-
ciona aos proprietários e usuários finais uma enorme economia 
de água.

CONFIGURE A IRRIGAÇÃO POR PROGRAMA OU ZONA

Configure as programações exatamente da forma que preferir: 
por programa ou zona. Se desejar criar programações por 
programa, você pode manter seu estilo de gestão.

VIRTUAL SOLAR SYNC™

O Virtual Solar Sync utiliza medias diárias de evapotranspiração 
(ET) das estações climáticas que você selecionou para 
complementar os ajustes do Predictive Watering no 
controlador, economizando ainda mais água.

MONITORAMENTO DO SISTEMA

A taxa de vazão e o monitoramento da válvula alertam na ocor-
rência de problemas, para que você possa impedir a degradação 
do terreno antes que ocorram danos importantes. 

MONITORAMENTO CLIMÁTICO

O monitoramento climático via web ajusta automaticamente 
os sistemas de irrigação às condições climáticas do local, 
garantindo a saúde das plantas — chova ou faça sol.

GESTÃO REMOTA

Faça alterações nos programas e consulte os status do  
controlador e o plano de irrigação sem visitar a instalação. 

ARMAZENE OS PLANOS E PROJETOS DOS CLIENTES

Anexe layouts do sistema de irrigação para os controladores 
do seu cliente para consulta rápida no campo. Nunca mais se 
esqueça a localização da tubulação ou da caixa de válvula.

CONTROLE REMOTO NO LOCAL

Transforme o seu smartphone em controle remoto para fazer 
alterações e consultar o sistema de irrigação, sem visitar o 
controlador.

Economiza água Impulsione seus negócios

Gerencie de qualquer lugar

Proteja os jardins

Economize tempo e mão de obra

REFORÇO DE MARCA COMERCIAL

Receba reconhecimento imediato dos seus clientes incluindo o 
logotipo e os detalhes da sua empresa na sua conta Hydrawise. 

CONTA EMPRESARIAL

Gerencie o acesso de funcionários com níveis diversos de 
permissão.Remova ou adicione funcionários de forma rápida 
e simples. Adicione e armazene arquivos, planos de irrigação, 
layouts ou outros documentos para acesso de  
sua equipe.

ENVIO DE MENSAGENS

Receba mensagens de clientes e envie mensagens para eles e 
para funcionários por meio do aplicativo Hydrawise.

APLICATIVO E ACESSO WEB GLOBAL

Sente-se e relaxe. Com o Hydrawise, tudo o que você precisa 
está nas suas mãos. O acesso remoto permite consultar, 
gerenciar e monitorar os controladores de irrigação pelo seu 
smartphone, tablet ou computador, quando você quiser.

COMPATIBILIDADE COM CASAS INTELIGENTES

O Hydrawise integra-se sem problemas a diversas das principais 
soluções de casas inteligentes do mercado.

GERENTE MULTILOCAL

Gerencie clientes ou vários locais com nossas ferramentas de  
gestão exclusivas.

• Resumo de todos os 
controladores

• Vista em mapa dos 
controladores

• Vista em lista dos clientes/
locais

• Busca por clientes e 
controladores

• Veja todos os eventos e 
registros dos controladores

• Veja todos os alertas do 
controlador

• Configurações de controle 
globais 

 - Alertas

 - Programação de rega

 - Horários de início

 - Acionadores de rega

• Controladores de seleção 
rápida

• Gere fichas de trabalho

• Gerencie subcontratados  
ou regiões

IMPULSIONE SEUS NEGÓCIOS

Adicione serviços, aumente a receita e a satisfação do cliente 
e fique tranquilo, sabendo que pode contar com o Hydrawise 
para expandir o seu negócio.
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Controlador HC
Contagem de 6 e 12 setores

Controlador Pro-HC
Contagem de 6, 12 e 24 setores

Controlador HCC
Contagem de oito a cinquenta e quatro setores, 
opção de cabos duplos EZDS

Medidor de vazão HC
Adicione um medidor de fluxo opcional para 
receber alertas de fluxo e monitorar o consumo 
de água. 
Indisponível para o X2

Controlador X2 com módulo WAND
Contagem de 4, 6, 8 e 14 setores

Controlador HPC
Contagem de 4 a 16 setores

Smart WaterMark
Reconhecido como uma ferramenta de consumo 
responsável de água

O acesso ao software Hydrawise é gratuito para os usuários no mundo todo. Para ter acesso aos 
recursos avançados, há disponíveis planos anuais do software para compra. Para mais 
informações, acesse hydrawise.com.




