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 وحدات التحكم
ُتعد وحدات تحكم Hunter للمناطق 

السكنية المتضمنة شاشات لمس أفضل 
اختيار لك من أجل ري تنبؤي فعال 

وموثوق به.

HC مقياس تدفق 
تتيح لك مقاييس التدفق إمكانية اكتشاف 
األنابيب ورؤوس الرشاشات المكسورة 

والتوصيالت السلكية المعيبة أو 
المحابس المعطلة.

متاح السلكًيا!

المنتجات المجهزة الستخدام 
Hydrawise

حدد موعًدا مع مقاول الري المحلي لمشاهدة كيف يمكنك تعظيم أداء النظام 
لديك لتوفير كل من المياه واألموال. 

Wi-Fi أفضل نظام متكامل للتحكم بالري مجهز باتصال
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PRO-HC
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وفر ما يصل 
إلى %50 على 

فواتير المياه

إمكانية اإلدارة من أي مكان
تمتع بإمكانية الوصول إلى النظام في أي وقت من هاتفك الذكي أو الكمبيوتر اللوحي أو الويب 

لمجموعة واسعة من إمكانات اإلدارة عن ُبعد. تسمح لك المراقبة عن ُبعد بمشاهدة وحدة 
 التحكم في الري وإدارتها ومراقبتها بصورة مريحة. 

وفر المياه
تستخدم المراقبة المتقدمة للطقس الُمستندة إلى الويب بيانات التنبؤ المحلية بما في ذلك درجة 
الحرارة ومعدل الترسيب وسرعة الرياح وعوامل أخرى لتعديل نظام الري لديك تلقائًيا بما 
يناسب أحوال الطقس المحلية، وهو ما يضمن بقاء النباتات دوًما في حالة صحية — سواًء 

كان الجو صحًوا أو ممطًرا.

ال إهدار للمياه بعد اآلن. ال نباتات ميتة بعد اآلن. 

قم بحماية مسطحاتك الخضراء
بتصميمه الذي يتيح إدارة مسطحات خضراء مختلفة عبر مناطق مناخية 

متنوعة، يمنع HydrawiseTM اإلفراط في الري أو عدم كفايته بما يضمن 
 حصول نباتاتك على ما تحتاج إليه بدقة للبقاء في حالة صحية نضرة.

أضف المقاول
تنبه المراقبة المدمجة لمعدل التدفق وللمحبس مقاول المسطحات الخضراء الذي 
تتعامل معه فور حدوث مشكلة، وبذلك يمكنك االطمئنان أن منطقة معيشتك في 

الهواء الطلق ما تزال محمية وأن نظام الري الخاص بك في أيٍد أمينة.

"في كل صيف كانت فواتير المياه لدينا تزيد عن 100 دوالر، وذلك لمجرد 
الحفاظ على نضارة  المساحة العشبية الصغيرة والنباتات األخرى. منذ َرّكبنا 

وحدة Hydrawise انخفضت فاتورة المياه من 137 إلى 74 دوالًرا".

- دارلين، الس فيغاس، نيفادا 
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