PRO-HC

Produtos Hydrawise :
TM

HC

Controladores: os controladores
residenciais Hunter com tela
touchscreen sensível ao toque
são a melhor escolha para uma
irrigação eficiente e de confiança.

O Sistema de Irrigação Wi-Fi Mais Completo do Mercado

HPC

Medidor de Vazão HC:

Medidor de vazão HC detecta
quebras na tubulação, nos
aspersores e problemas na
fiação ou nas válvulas.

Marque uma visita com o seu profissional da irrigação para saber como
você pode maximizar a performance do seu sistema para economizar água
e dinheiro.
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Saiba mais, visite hydrawise.com

Economize até
50% na sua
conta de água

Gerencie de Qualquer Lugar

Proteja seu Jardim

Acesse seu controlador de onde você quiser a partir do seu
smartphone, tablete ou computador. Gerenciamento remoto te
permite acessar, gerenciar e monitorar seu controlador de irrigação
a hora que você quiser.

Feito para gerenciar diferentes projetos em vários climas
diferentes, o Hydrawise previne a falta ou o excesso de irrigação
garantindo que suas plantas recebam a quantidade de água
precisa para se manterem saudáveis e lindas.

Economize Água
Monitoramento avançado do tempo usa informações que incluem
temperatura, probabilidade de chuva, velocidade dos ventos e
outros fatores para ajustar seu sistema de irrigação de acordo com
o tempo local, garantindo assim plantas saudáveis, mesmo que faça
sol ou chuva.
Nada mais de desperdícios de água. Plantas mortas nunca mais.

Adicione o seu Prestador de Serviços
Monitoramento das válvulas e da taxa de vazão instantaneamente
alertam seu prestador de serviços caso haja algum problema,
garantindo assim que seu jardim esteja seguro e seu sistema de
irrigação esteja sempre funcionando.

“Todo verão, a nossa conta de água custava mais de
$100 só para mater vivos um pequeno jardim e algumas
plantinhas. Desde que instalamos o Hydrawise, nossa
conta caiu de $137 para $74.”
– Darlene – Las Vegas, Nevada

Experimente o Hydrawise hoje mesmo em hydrawise.com

