web tabanlı yazılımına
sahip HC Kontrol Ünitesi
Kanıtlanmış
SU TASARRUFU

SULAMA SISTEMINI DILEDIĞINIZ ZAMAN DILEDIĞINIZ YERDEN KONTROL EDIN
Sulama sisteminizi dilediğiniz zaman dilediğiniz yerden telefon, tablet veya bilgisayar
aracılığıyla kontrol etme imkanı sunan uzaktan erişim sayesinde maliyetli servis ziyaretlerini azaltın.
Boşa harcanan suya ve zayi olan bitkilere son.

KULLANIMI KOLAY
Adım adım kurulum
sihirbazı sayesinde
basit ve doğru kurulum.
Akıllı telefon, tablet ve
bilgisayar uygulamaları
aracılığıyla pano denetimi.
Dokunmatik ekranlı HC
denetleyici 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 için
erişim

BIREYSEL VE TICARI SULAMA | Built on Innovation®
Daha fazla bilgi edinin. www.hunterindustries.com web sitesini ziyaret edin.

SU KULLANIMINI IZLEYIN
Boru patlamaları ve kırılan
sprey başlıkları, hatalı kabloları
veya sızdıran vanaları tespit
etmek için isteğe bağlı debi
ölçer. Bir debi ölçer ile her
sulama döngüsü için su
kullanımını görüntüleyin ve su
kullanımı anormal seviyede
olan bölgeleri tespit edin.

Hydrawise web tabanlı yazılıma sahip
HC Kontrol Ünitesi
TM

ÖZELLIKLER
• Müşteri kontrol ünitelerini evinizde veya ofisinizdeyken
akıllı cihazınızdan yönetin
• Predictive Watering™ ayarları sayesinde yerel hava
koşullarına dayalı akıllı sulama
• Daha fazla verim için uygulamayı uzaktan kumanda
olarak kullanın
• Tahmini sıcaklık, yağış, nem ve rüzgar hızı koşullarına
dayalı tahmini sulama ile sabit zamanlama
• Yerel hava koşulları için havalimanı merkezli meteoroloji
istasyonlarına ücretsiz erişim
• Sulama ve peyzaj düzenlerini çevrimiçi olarak saklayın
• Uzaktan sorun giderme için uyarıları almak üzere
uygulamayı kullanın
• Arka ışıklı ve tam grafik kapasiteli dokunmatik ekran

ISTEĞE BAĞLI ILAVE ÖZELLIKLER
• İsteğe bağlı debi ölçeri kurarak debiyi izleyin.
Aşırı sulama ve asgari sulama uyarıları ile
bölgeye göre su kullanım raporları
• SMS uyarı bildirimleri
• Yerel hava durumu bilgileri için 5 meteoroloji
istasyonunu takip edin
• 12 bölgelik kontrol ünitesi kapasitenizi 36
bölgeye çıkarın
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HC – ÖZELLIK OLUŞTURUCU: SIRA 1 + 2 + 3 + 4

1

2

Modeller

Transformatör

01 = 230 VAC

HC-6 =6 istasyonlu kontrol
ünitesi, Wi-Fi bağlantılı

3

Iç mekan/Dış

i = İç mekan modeli

4

Opsiyonlar

Gelişmiş koruma ve sahada
kapatma için Rain-Clik® ekleyin

(Boş) = Seçenek yok

HC-12 = 12 istasyonlu kontrol
ünitesi, Wi Fi bağlantılı

E = 230 VAC, Avrupa

HC-601i = 6 istasyonlu iç mekan
kontrol ünitesi, Wi Fi bağlantılı,
transformatör içermez

A = 230 VAC, Avustralya
bağlantılarıyla
(dış mekan modeli kablolu dahili
transformatör içerir)

HC-1201i = 12 istasyonlu iç
mekan kontrol ünitesi, Wi Fi
bağlantılı, transformatör içermez

+

Örnekler:
HC-601i = 6 istasyonlu 230 VAC iç mekan plastik kontrol ünitesi, transformatör içermez
HC-1201i = 12 istasyonlu 230 VAC iç mekan plastik kontrol ünitesi, transformatör içermez
HC-601i-A = 6 istasyonlu 230 VAC Avustralya sisteminde iç mekan plastik kontrol ünitesi
HC-1201i-A = 12 istasyonlu 230 VAC Avustralya sisteminde iç mekan plastik kontrol ünitesi
HC-601i-E = 6 istasyonlu 230 VAC Avrupa sisteminde iç mekan plastik kontrol ünitesi
HC-1201i-E = 12 istasyonlu 230 VAC Avrupa sisteminde iç mekan plastik kontrol ünitesi

Akış uyarıları almak ve su
tüketimini izlemek için isteğe
bağlı debi ölçer ekleyin

HYDRAWISE - YAZILIM PLANI SEÇENEKLERI

HC SEÇENEKLERI

Modeller

Açıklama

Modeller

Açıklama

HC-PLAN-ENTHUSIAST

SMS uyarıları alın, ilave meteoroloji istasyonları kullanın

HC-1200M

12 istasyonlu genişleme modülü

HC-PLAN-CONTRACTOR

50'ye varan denetleyiciyi ve 5'e kadarmüteahhit
kullanıcılarını yönetin

HC-075-FLOW-B

20 mm BSP dişli ile debi ölçer

HC-100-FLOW-B

25 mm BSP dişli ile debi ölçer

HC-PLAN-BRONZE

Bronze plan - 100'e varan kontrol ünitesini ve 15'e kadar
müteahhit kullanıcılarını yönetin

HC-PLAN-SILVER

150'ye varan kontrol ünitesini ve 30'a kadar müteahhit
kullanıcılarını yönetin

HC-PLAN-GOLD

200'e varan kontrol ünitesini ve 45'e kadar müteahhit
kullanıcılarını yönetin

HC-PLAN-PLATINUM

200'ün üzerinde kontrol ünitesini ve 45'ten
fazla müteahhit kullanıcılarını yönetin

* Tüm planlar 1 yıllıktır
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