HYDRAWISE™   IMMS®

HYDRAWISE™ YAZILIMI

Maksimum Kontrol Ünitesi: Sınırsız
Platform: iPhone, Android, Web
Tür: Su Yönetimi

Hydrawise bulut yazılımı, kullanımı kolay bir su yönetimi yazılımıdır. Her ev sahibi, su tasarrufu sağlamak için
Predictive Watering™ Öngörülü Sulama Ayarlarını kullanabilir. Hydrawise yazılımı, profesyonel müteahhitlere
müşterilerinin bahçeleri, boru sistemi ve vana elektrik sistemi için ayrıntılı su yönetimi yapma olanağı sunan güçlü bir
araçtır. Bu, herkesin işini görebilecek bir profesyonel bulut tabanlı sulama yazılımıdır.

KULLANICI ÖZELLİKLERİ
• Uzaktan erişim
• Mütahhit yönetim sistemi, herhangi bir zamanda birden çok kontrol ünitesinin erişimine olanak tanır
• Web tabanlı hava durumu verilerine dayanan Predictive Watering™ Öngörülü Sulama Ayarları su
tasarrufunu %50'ye kadar artırır
• Kapsamlı sistem raporlaması gelişmelerle ilgili bilgi sahibi olmanızı sağlar
• Akıllı telefon ve web erişimi
• İnternet bağlantısını, debi ve elektrik akımını izleme
• Yazılım İngilizce, İspanyolca,Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce, Rusça ve Türkçe dillerinde sunulur.

SU YÖNETİMİ

MÜTEAHHİT ÖZELLİKLERİ
•
•
•
•
•
•
•
•

Müteahhit yönetim sistemi, aynı zamanda birçok kullanıcının erişimine imkan tanır
Müteahhit panosu
Personel erişim yönetimi
Binlerce kontrol ünitesinin kontrolü
İşlerin ayrıntılı dökümleri
Sulama planlarının saklanması
Gelişmiş raporlama
Kontrol ünitesi kayıtlarını değiştirme

YAZILIM PLANLARI (1 YIL)
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Plan

Açıklama

HC-PLAN-HOME

Ev Planı (Ücretsiz) - Standart planımız ücretsiz meteoroloji istasyonu bağlantısı, uygulama içi uyarılar, raporlama ve
1 kullanıcı hesabı sunar

HC-PLAN-ENTHUSIAST

Başlangıç Planı - İleri seviyede yerel hava durumu için birden çok meteoroloji istasyonu kullanımı, kısa mesaj uyarısı alma,
5 kullanıcı hesabı

HC-PLAN-CONTRACTOR STARTER

Müteahhit Başlangıç (Ücretsiz) - 5 adete kadar kontrol ünitesi ve 5 adede kadar kullanıcı ile yönetim

HC-PLAN-CONTRACTOR

Müteahhit Planı - 50 adete kadar kontrol ünitesi ve 5 adede kadar kullanıcı ile yönetim

HC-PLAN-BRONZE

Bronz Plan - 100 adete kadar kontrol ünitesi ve 15 adede kadar kullanıcı ile yönetim

HC-PLAN-SILVER

Gümüş Plan - 150 adete kadar kontrol ünitesi ve 30 adede kadar kullanıcı ile yönetim

HC-PLAN-GOLD

Altın Plan - 200 adete kadar kontrol ünitesi ve 45 adede kadar kullanıcı ile yönetim

HC-PLAN-PLATINUM

Platin Plan - 200 adedin üzerinde kontrol ünitesi ve 45 adedin üzerinde kullanıcı ile yönetim

hunterindustries.com adresini ziyaret edin

HYDRAWISE™   IMMS®

Kullanımı Kolay
Adım adım kurulum sihirbazı sayesinde basit ve doğru
kurulum. Akıllı telefon, tablet ve bilgisayar uygulamaları
aracılığıyla kontrol ünitesi gösterge panelini kontrol.
Dokunmatik ekranlı HC kontrol ünitesi arayüzü.

Su Tasarrufu
Sulama durumunu tahmin etmek, değiştirmek, izlemek,
ölçmek ve raporlamak için meteoroloji bilgileri ve yerel
tahminlerden yararlanır.

Zaman Tasarrufu
Telefon, tablet veya bilgisayar aracılığıyla dilediğiniz zaman
uzaktan erişim. Hesap oturumu ile müteahhit yönetimi
erişimi.

Kırık boruları ve sprey başlıklarını, hatalı kabloları veya
sızdıran vanaları tespit etmek için isteğe bağlı debimetre.
Bir debimetre ile her sulama döngüsü için su kullanımını
görüntüleyin ve su kullanımı anormal seviyede olan bölgeleri
tespit edin.

hydrawise.com/demo sayfasındaki ücretsiz tanıtım videosunu izleyin
ve şimdi deneyin

Pro-HC Kontrol Ünitesi

HC Kontrol Ünitesi

Pro-C Hydrawise Kontrol Ünitesi

HCC Kontrol Ünitesi

Debimetre

Rain-Clik®

6, 12 ve 24 istasyonlu kontrol ünitesi

8-54 istasyonlu kontrol ünitesi

Uyumlu 6 ve 12 istasyonlu kontrol ünitesi

4-16 istasyonlu kontrol ünitesi

Debi uyarıları almak ve su tüketimini izlemek için
isteğe bağlı debimetre ekleyin

hunterindustries.com adresini ziyaret edin

SU YÖNETİMİ

Su Kullanımını İzleyin

Sahada kapatma özelliğiyle su tasarrufu sağlayın
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