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Kontrol Üniteleri 
Hunter'ın dokunmatik ekranlı ev 
tipi kontrol üniteleri, verimli ve 
güvenilir hava durumu tahminli 
sulama için en iyi seçimdir.

HC Debi Ölçer 
Debi ölçerler kırık boruları,  
kırık sprey başlıkları ve hatalı 
kablo veya vanaları tespit 
etmenizi sağlar.

Kablosuz olarak mevcut!

Hydrawise Hazır Ürünler

Hem sudan hem de paradan tasarruf etmek için sisteminizin 
performansını nasıl en üst düzeye çıkarabileceğinizi görmek  
için yerel sulama müteahhitinizden randevu alın. 

Eksiksiz Wi-Fi Sulama Kontrol Sistemi
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Su faturanızdan 
%50'ye varan 

tasarruf sağlayın

İstediğiniz Yerden Yönetin

Bir çok uzaktan yönetim özelliği için akıllı telefonunuzdan, 
tabletinizden veya web'den istediğiniz zaman rahatça sisteme 
erişim elde edin. Uzaktan izleme, sulama kontrol ünitenizi rahatça 
görüntülemenize, yönetmenize ve izlemenize olanak tanır.  
 
 
Su Tasarrufu Sağlayın

Gelişmiş, web tabanlı hava durumu izleme, sulama sisteminizi 
otomatik olarak mevcut hava koşullarına göre ayarlamak için sıcaklık, 
yağış, rüzgar hızı ve diğer faktörler dahil olmak üzere yerel tahmin 
verilerini kullanır ve bitkilerin sağlıklı kalmasını sağlar — yağmur 
veya güneş.

Boşa harcanan sulara ve. zayi olan bitkilere son. 

Peyzajınızı Koruyun

Çeşitli iklim bölgelerinde farklı peyzaj alanlarını yönetmek için 
tasarlanan HydrawiseTM bitkilerinizin sağlıklı kalması ve gelişmeye 
devam etmesi amacıyla tam olarak ihtiyaç duydukları suyu 
almalarını sağlamak üzere aşırı veya az sulamayı önler. 
 
 
Müteahhitinizi Ekleyin

Dahili debi oranı ve vana izleme, bir sorun durumunda profesyonel 
peyzaj müteahhitinizi anında uyarır, böylece dış mekan yaşam 
alanınızın korunmaya devam edeceğinden ve sulama sisteminizin 
emin ellerde olduğundan emin olabilirsiniz.

“Küçük çim alanımızı ve diğer bitkileri yeşil tutmak 
için her yaz su faturalarımız 100 $'ın üzerindeydi. 
Hydrawise ünitesinin kurulumundan bu yana, 
su faturamız 137 $'dan 74 $'a düştü!”

– Darlene, Las Vegas, Nevada 

Başlarken,  hydrawise.com
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