Sterownik HC z oprogramowaniem
sieciowym
zweryfikowana
funkcja

OSZCZĘDZANIA
WODY

STERUJ SWOIM SYSTEMEM W DOWOLNYM CZASIE, Z DOWOLONEGO MIEJSCA
Obniż koszty serwisowe dzięki zdalnemu sterowaniu Twoim systemem nawadniania za pomocą telefonu, tabletu lub komputera. Zarządzaj Twoim systemem w dowolnym czasie, z dowolnego miejsca.
Zapomnij o stratach wody i zwiędniętych roślinach.

ŁATWA OBSŁUGA

OSZCZĘDZAJ WODĘ

OSZCZĘDZAJ CZAS

Prosta i bezproblemowa
instalacja ze wskazówkami
typu „krok po kroku”. Panel
sterujący obsługiwany
za pomocą aplikacji ze
smartfona, tableta i PC.
Interfejs ekranu dotykowego
na sterowniku HC.

Sterownik wykorzystuje
informacje z sekcji oraz
lokalne prognozy pogody,
aby zmodyfikować,
monitorować proces
nawadniania jak również
sporządzić raport na jego
temat.

Zdalny dostęp w dowolnym
czasie za pomocą telefonu,
tabletu lub komputera.
Zarządzanie dostępem
osoby odpowiedzialnej za
nawadnianie za pomocą
indywidualnego konta.
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MONITOROWANIE
ZUŻYCIA WODY
Opcjonalny przepływomierz
służy do wykrywanie
uszkodzonych przewodów
i głowic zraszaczy lub cieknących
zaworów. Uzyskaj dostęp do
informacji na temat zużycia
wody podczas każdego cyklu
nawaniania i odkryj kiedy zużycie
wody jest nadmierne.

STEROWNIK HC z oprogramowaniem sieciowym
Hydrawise
TM

WŁAŚCIWOŚCI
• Zarządzaj sterownikami nawadniania z domu lub biura.
• Inteligentne nawadnianie na podstawie lokalnych warunków pogodowych
z wykorzystaniem funkcji „Predictive Watering™”.
• Wykorzystaj aplikację jako zdalne sterowanie, aby zwiększyć
efektywność.
• Stały harmonogram oparty na prognozowanej temperaturze, opadach
deszczu, wilgotności i prędkości wiatru.
• Otwarty dostęp do stacji pogodowych zlokalizowanych na pobliskich
lotniskach umożliwia uzyskanie aktualnych informacji pogodowych.
• Przechowuj online dane dotyczące nawadniania i rozmieszczenia punktów
nawadniania terenu.
• Korzystaj z aplikacji, aby odbierać alarmy i zdalnie rozwiązywać problemy.
• W pełni graficzny wyświetlacz z podświetleniem.
AKCESORIA OPCJONALNE
• Monitorowanie przepływu za pomocą zainstalowanego opcjonalnie
przepływomierza. Alarmy dotyczące nadmiaru lub niedoboru przepływu w
poszczególnych strefach oraz raporty zużycia wody dla poszczególnych stref.
• SMS-owe powiadomienia alarmowe
• Zbieraj informacje o lokalnej pogodzie z 5 stacji pogodowych
• Powiększ swój 12-stefowy sterownik do 36 stref.
HC – SPECYFIKACJA: ORDER 1 + 2 + 3

1

2

Modele

HC-6 = 6 sekcyjny sterownik z
Wi-Fi

Transformator

00 = 120 VAC

+

Zamontuj czujnik deszczu Rain Clik™ i
zwiększ zabezpieczenie systemu oraz
możliwość jego wyłączenia w terenie

+

Zamontuj opcjonalny
przepływomierz do monitorowania
zużycia wody oraz otrzymywania
alarmów o niewłaściwym przepływie

HC – OPCJE

3

Wewnętrzny/
zewnętrzny

i = Model wewnętrzny

HC-12 = 12 sekcyjny sterownik
z Wi-Fi

Modele

Opis

HC-1200M

12-sekcyjny moduł rozszerzający

HC-075-FLOW

Przepływomierz z gwintem 3⁄4"NPT

HC-100-FLOW

Przepływomierz z gwintem 1" NPT

Przykłady:
HC-600i = 6-sekcjyjny sterownik wewnętrzny 120 VAC z plastikową obudową
HC-1200i = 12-sekcyjny sterownik wewnętrzny 120 VAC z plastikową obudową

HYDRAWISE – OPCJE OPROGRAMOWANIA DO PLANOWANIA
Modele

Opis

HC-PLAN-HOME

(Darmowy) Nasz standardowy plan oferuje bezpłatne podłączenie do stacji pogodowej.
Aplikacja do alarmów i raportów oraz 1 konto użytkownika

HC-PLAN-ENTHUSIAST

Dostęp do wielu stacji pogodowych, odbiór SMS-ów alarmowych, 5 kont użytkowników

HC-PLAN-CONTRACTOR
STARTER

(Darmowy) Możliwość zarządzania 5 sterownikami i 5 kontami użytkowników

HC-PLAN-CONTRACTOR

Możliwość zarządzania 50 sterownikami i 5 kontami użytkowników

HC-PLAN-BRONZE

Możliwość zarządzania 100 sterownikami 15 kontami użytkowników

HC-PLAN-SILVER

Możliwość zarządzania 150 sterownikami i 30 kontami użytkowników

HC-PLAN-GOLD

Możliwość zarządzania 200 sterownikami i 45 kontami użytkowników

HC-PLAN-PLATINUM

Możliwość zarządzania 300 sterownikami i ponad 45 kontami użytkowników

* Wszystkie plany odnoszą się do okresu obejmującego 1 rok
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