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Controladores 
Os controladores residenciais 
com tela de toque da Hunter 
são a melhor opção para 
ter eficiência e confiança 
com a irrigação baseada na 
previsão do tempo.

Medidor de vazão HC 
Os medidores de vazão 
permitem detectar tubos 
e cabeças de pulverização 
quebrados e fiação ou 
válvulas com defeito.

Disponível sem fio!

Produtos compatíveis 
com Hydrawise

Agende uma visita  com o prestador de serviço de irrigação da sua 
área para saber como maximizar o desempenho do seu sistema para 
economizar recursos hídricos e financeiros. 

O mais completo sistema de controle de irrigação por Wi-Fi
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Economize 
até 50%  
em suas 

contas d'água

Gerencie de qualquer lugar

Tenha uma forma prática de acessar o sistema a qualquer hora por 
smartphone, tablet ou computador, para utilizar uma variedade 
de recursos de gerenciamento remoto. O monitoramento remoto 
permite ver, gerenciar e monitorar seu controlador de irrigação da 
maneria mais prática para você.  
 
 
Economize água

O monitoramento climático avançado e baseado na web utiliza 
os dados da previsão meteorológica do local, como temperatura, 
precipitação, velocidade do vento e outros fatores, para ajustar 
automaticamente seu sistema de irrigação às condições climáticas 
da área, garantindo a saúde das plantas, faça chuva ou faça sol.

Chega de desperdício de água. Chega de plantas mortas. 

Proteja sua paisagem

Concebido para gerenciar diversas paisagens em várias zonas 
climáticas, o HydrawiseTM impede o excesso e a falta de irrigação, 
para garantir que suas plantas recebam exatamente o que 
precisam para continuarem saudáveis e exuberantes. 
 
 
Adicione seu prestador de serviços

O monitoramento interno da taxa de vazão e da válvula alerta 
imediatamente seu profissional de serviços de paisagismo caso 
ocorra algum problema, para que você tenha certeza de que o seu 
espaço recreativo externo está protegido e que seu sistema de 
irrigação está em boas mãos. 

“Todo verão nossas contas de água passam de US$ 100 
somente para manter nossa pequena área gramada e 
algumas outras plantas. Com a instalação da unidade 
do Hydrawise, nossa conta de água passou de US$ 137 
para US$ 74!”

– Darlene, Las Vegas, Nevada 
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