
İçindekiler:
yaşıyor, sulama teknolojisindeki

Dipnotlar:
yaşıyor, sulama teknolojisindeki
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HYDRAWISE® YAZILIMI
Sektörün en iyi Wi-Fi kontrol çözümü olan Hydrawise Sulama Yönetim Platformu, 
profesyonel çoklu saha yönetimine izin verir ve son kullanıcılar için bir dizi faydalı  
su tasarrufu özelliği sunar.

PREDICTIVE WATERING™  
(HAVA DURUMU TAHMİNLİ SULAMA)

Hava Tahminli Sulama Teknolojisi, yerel, gerçek zamanlı hava 
koşullarına otomatik olarak uyum sağlamak ve ev sahiplerine 
ve son kullanıcılara muazzam su tasarrufu sağlamak için 
internetten alınan geçmiş, güncel ve tahmini hava durumu 
verilerini kullanır.

VIRTUAL SOLAR SYNC™

Sanal Solar Sync, kontrol ünitenizdeki Tahmini Sulama 

ayarlarına ek olarak, daha fazla su tasarrufu sağlamak için 
seçilen hava istasyonlarından günlük ET ölçümlerini kullanır.

SİSTEM İZLEMESİ

Debi ve vana izleme, bir sorun durumunda sizi uyarır, böylece 
önemli hasarlar meydana gelmeden önce peyzaj bozulmasını 
hızla önleyebilirsiniz. 

HAVA DURUMUNU İZLEME

Web tabanlı hava durumu izleme, sulama sistemlerini otomatik 
olarak yerel hava koşullarına göre ayarlayarak bitkilerin sağlıklı 
kalmasını sağlar - yağmur veya güneş.

UZAKTAN YÖNETİM

Bir programda değişiklikler yapın ve saha ziyareti yapmadan 
kontrol ünitesinin durumunu ve sulama planını öğrenin. 

MÜŞTERİ PLANLARINI VE TASARIMLARINI SAKLAYIN

Sahada hızlı çözümler için müşterilerinizin kontrol ünitesine 
sulama sistem planlarını ekleyin. Boruların veya vana 
kutusunun yerini bir daha asla unutmayın. 

YERİNDE UZAKTAN

Değişiklikleri yapmak için akıllı telefonunuzu uzaktan 
kumandaya çevirin ve sulama sistemini kontrol ünitesini ziyaret 
etmeden kontrol edin.

Su Tasarrufu Daha güçlü bir işletme kurun

İstediğiniz Yerden Yönetin

Peyzaj Alanlarını Koruyun

Zamandan ve İşçilikten Tasarruf Edin

TİCARİ MARKALAMA

Hydrawise hesabınıza şirket logonuzu ve ayrıntıları ekleyerek 
müşterilerinizin anında sizi tanımasını sağlayın. 

İŞ HESABI

Personel erişimini farklı izin seviyelerinde yönetin.Personeli 
kolayca ve hızla kaldırın veya ekleyin. Personelinizin erişimi için  
dosya, sulama planı, düzen veya diğer belgeleri ekleyin ve 
depolayın.

MESAJLAŞMA

Hydrawise uygulamasıyla müşterilerden ve çalışanlardan mesaj 
alın ve mesaj gönderin.

GENEL UYGULAMA VE WEB ERİŞİMİ

Arkana yaslan ve rahatla. Hydrawise ile ihtiyacınız olan her 
şey avucunuzun içinde. Uzaktan erişim, akıllı telefonunuzdan, 
tabletinizden veya bilgisayarınızdan sulama kontrol ünitenizi 
istediğiniz zaman görüntülemenize, yönetmenize ve izlemenize 
olanak tanır.

AKILLI EV SİSTEMİ UYUMLULUĞU

Hydrawise, Amazon Alexa™, Control4®, ve HomeSeer ile 
sorunsuz entegre olur.

ÇOKLU SAHA YÖNETİCİSİ

Benzersiz iş araçlarımızla müşterilerinizi veya birden fazla siteyi 
yönetin.

• Tüm kontrol ünitelerinin 
özeti

• Kontrol ünitelerinin harita 
görünümü

• Müşterilerin/sahaların liste 
görünümü

• Müşterileri ve kontrol 
ünitelerini arayın

• Tüm kontrol üniteleri 
olaylarını ve kayıtlarını 
görüntüleyin

• Tüm kontrol ünitesi 
uyarılarını görüntüleyin

• Müşterilere markanız ile 
otomatik e-posta rapor 
gönderimi

• Genel kontrol ayarları 

 - Uyarılar

 - Sulama Programları

 - Başlangıç Zamanları

 - Sulama Tetikleyicileri

• Kontrol üniteleri hızlı seçim

• İş çizelgelerini oluştur

• Alt müteahhitleri 
veya bölgeleri yönet

DAHA GÜÇLÜ BİR İŞLETME KURUN

Servisler ekleyin, gelirinizi artırın, müşteri memnuniyetini 
yükseltin ve Hydrawise'ın işinizi büyütürken arkanıızda 
olduğuna emin olun.

Tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

https://www.hunterindustries.com
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HPC Kontrol Ünitesi
4- ila 32-istasyon sayısı, EZDS çift kablo opsiyonu

HC Kontrol Ünitesi
6- ila 12-istasyon sayısı

HCC Kontrol Ünitesi
8'den 54 istasyona kadar, EZDS çift-kablo seçeneği

HC Debi Ölçer
Debi uyarıları almak ve su tüketimini izlemek için 
isteğe bağlı bir debi ölçer ekleyin

X2 için mevcut değildir.

WAND Modüllü X2 Kontrol Ünitesi
4-, 6-, 8- ve 14-istasyon sayısı

Smart WaterMark
Çevreye karşı sorumlu su tasarruf aracı olarak 
kabul edilir

Hydrawise Yazılımına erişim dünya çapındaki tüm kullanıcılar için ücretsizdir.  
Daha fazla bilgi için, hydrawise.com sitesini ziyaret edin.

Pro-HC Kontrol Ünitesi
6-, 12- ve 24-istasyon sayısı

Kablosuz Seçeneği Mevcut!

Hydrawise'daki Yenilikler

• HPC Kontrol Ünitesi artık 32 istasyona 
kadar EZ Dekoder Sistemi ile uyumlu 

• Su tasarrufu ve tahminleri için 
özel raporlar oluşturun ve bunları 
müşterilerinize otomatik olarak e-posta 
ile gönderin 

• X2 Kontrol Üniteleri için WAND Modülü, 
süper hızlı Bluetooth uzaktan kumanda, 
Wi-Fi kurulumu ve kullanışlı bir kopyala-
yapıştır işlevi sağlar

• Müteahhitt Portalında dokuz yeni 
güncelleme

• Kontrol ünitesi dokunmatik ekran 
geliştirmeleri

https://www.hunterindustries.com
http://hydrawise.com

