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برنامج HYDRAWISE

الحد األقصى لعدد وحدات التحكم :غير محدود
النظام األساسي :الحاسوب ،األجهزة المحمولة
النوع :إدارة الري

برنامج األنظمة السحابية  Hydrawiseهو عبارة عن برنامج إدارة للمياه يمتاز بسهولة اإلستخدام .يستطيع كل مالك في المنزل استخدام عمليات ضبط الري القائمة على التنبؤات
ضا للمقاولين المتخصصين تتيح لهم عمليات إدارة تفصيلية للري في المساحات الخضراء ،وأنظمة األنابيب ،وأنظمة
لتوفير استهالك المياه .يعد برنامج  Hydrawiseأداة فعالة أي ً
المحابس الكهربائية الخاصة بعمالئهم .وهو برنامج ري متخصص قائم على األنظمة السحابية يصلح لجميع األفراد.

ميزات المستخدم
•الدخول عن بعد
•عمليات ضبط للري قائمة على التنبؤات في ضوء بيانات الطقس المستندة إلى الويب توفر ما يصل إلى  %50من إستهالك المياه
•تقارير شاملة للنظام توفر لك دراية دائمة بجميع األمور
•مراقبة إتصال اإلنترنت ،ومعدالت التدفق ،والتيار الكهربائي
•الدخول عن طريق الويب أو الهاتف الذكي
•الحصول على تنبيهات تلقائية من خالل الرسائل النصية والتطبيقات لتنبيهك إلى األنابيب أو الرشاشات المكسورة
•يتوفر البرنامج باللغات اإلنجليزية واألسبانية والفرنسية واأللمانية واإليطالية والبرتغالية والروسية والتركية.

ميزات المقاول

التحكم المركزي

•نظام إدارة للمقاولين يتيح الوصول إلى وحدات تحكم عديدة في أي وقت
•واجهة تحكم المقاول
•التحكم بصالحية دخول العاملين
•إدارة اآلالف من أجهزة التحكم
•أوراق العمل
•تخزين خطط الري
•تقارير متقدمة
•سجالت التغيرات على جهاز التحكم

خطط البرنامج (اشتراك لمدة عام واحد)
الخطة
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الوصف

HC-PLAN-HOME

خطة المنازل (مجانیة)  -تقدم خطتنا القیاسیة اتصاالً مجانیًا بمحطة األرصاد الجویة ،وتنبیھات مضمنة في التطبیق ،ومیزة إعداد التقاریر ،باإلضافة إلى حساب لمستخدم واحد.

HC-PLAN-ENTHUSIAST

خطة المستخدمین  -إمكانیة استخدام مجموعة متعددة من محطات األرصاد الجویة لمعرفة معلومات الطقس المحلیة المتنوعة ،واستالم تنبیھات عبر الرسائل القصیرة ،باإلضافة إلى
حسابات لخمسة مستخدمین

HC-PLAN-CONTRACTOR STARTER

خطة المقاولين األولیة (مجانیة)  -إمكانیة إدارة ما یصل إلى  5وحدات تحكم باإلضافة إلى ما یصل إلى  5مستخدمین من فریق عمل المقاول

HC-PLAN-CONTRACTOR

خطة المقاولين  -إمكانیة إدارة ما یصل إلى  50وحدة تحكم باإلضافة إلى ما یصل إلى  5مستخدمین من فریق عمل المقاول

HC-PLAN-BRONZE

الخطة البرونزیة  -إمكانیة إدارة ما یصل إلى  100وحدة تحكم باإلضافة إلى ما یصل إلى  15مستخدمًا من فریق عمل المقاول

HC-PLAN-SILVER

الخطة الفضیة  -إمكانیة إدارة ما یصل إلى  150وحدة تحكم باإلضافة إلى ما یصل إلى  30مستخدمًا من فریق عمل المقاول

HC-PLAN-GOLD

الخطة الذھبیة  -إمكانیة إدارة ما یصل إلى  200وحدة تحكم باإلضافة إلى ما یصل إلى  45مستخدمًا من فریق عمل المقاول

HC-PLAN-PLATINUM

الخطة البالتینیة  -إمكانیة إدارة ما یزید عن  200وحدة تحكم باإلضافة إلى أكثر من  45مستخدمًا من فریق عمل المقاول
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سهولة في اإلستخدام
عملية تثبيت سلسة ومبسطة من خالل معالج يصحبك عبر عملية اإلعداد خطو ًة بخطوة.
إمكانية التحكم عبر لوحة المعلومات من تطبيقات الهاتف الذكي ،والكمبيوتر اللوحي،
والكمبيوتر الشخصي .واجهة تعمل بشاشة اللمس على جهاز التحكم .HC

توفر المياه
تستخدم الوحدة المعلومات الواردة من محطة األرصاد الجوية والتوقعات المحلية
للتنبؤ باحتياجات عمليات الري لديك ،وتغييرها ،ومراقبتها ،وتقييمها،
وإعداد تقارير بشأنها.

توفر الوقت
إمكانية الوصول عن بعد في أي وقت عبر الهاتف ،أو الحاسوب اللوحي ،أو الحاسوب.
امكانية إدارة المقاول لجهاز التحكم من خالل تسجيل الدخول إلى الحساب.

مقياس تدفق اختياري الكتشاف األنابيب ورؤوس الرشاشات المكسورة ،أو التوصيالت
السلكية المعيبة ،أو الصمامات الراشحة .إمكانية عرض معدالت استهالك المياه لكل دورة
ري من خالل مقياس تدفق واكتشاف معدالت استهالك المياه غير الطبيعية في مناطق الري.

جهاز تحكم Pro-HC

جهاز تحكم  12 ،6و 24محطة

جهاز تحكم HCC

جهاز تحكم  8إلى  54محطة
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جرّ ب البرنامج اآلن من خالل النسخة التجريبية المجانية المتوفرة عبر الموقع
hydrawise.com/demo

جهاز تحكم HC

جهاز تحكم  6و 12محطة

مقياس التدفق

إمكانية إضافة مقياس تدفق اختياري الستالم تنبيهات حول
مستويات التدفق ومراقبة معدالت استهالك المياه

التحكم المركزي

مراقبة استهالك المياه

جهاز تحكم Pro-C Hydrawise

جهاز تحكم  4إلى  16محطة

Rain-Clik

تحسين معدالت استهالك المياه مع إمكانية إيقاف عمليات
الري في الموقع
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