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الميزات الجديدة 2022

منتجات جديدة وتدريب وأدوات لتوسيع نطاق أعمالكم
ف على الميزات الجديدة في عام 2022. راجع أحدث اإلضافات التي ألحقناها بمجموعة الحلول االحترافية لدينا في عام 2021 وَتعرَّ

برنامج أساسيات تركيب نظام الري
 امنح الموظفين الجدد الثقة التي يحتاجون إليها لتحقيق النتائج والمساهمة في توسيع نطاق أعمالك. 

هذا التدريب الشامل عبر اإلنترنت من Hunter University مجاني، وسوف: 

يقدم المكونات والتقنيات المختلفة المطلوبة لتركيب نظام الري بنجاح 	 

 يتضمن 11 مقطع فيديو حسب الوتيرة التي يرغبها المتعلم مما يمنحه 	 
الفرصة للدراسة وفًقا لجدوله الخاص

 ُيمنح المشاركون الذين أكملوا البرنامج بنجاح شهادة إلبراز ما أحرزوه 	 
من إنجاز

THE VAULT
 ادخل على The Vault بداية من يناير 2022 لمعرفة المزيد عن منتجات Hunter والمشاركة 
 في التحديات واإلجابة عن األسئلة العامة األسبوعية وكسب العمالت للفوز بجوائز. ويمكنك داخله 

عمل اآلتي:

االستفادة من الفرص الحصرية لتنمية مهاراتك واختبار معلوماتك	 

 	 ،Hunter إضافية من خالل المشاركة في أنشطة تدريب محددة من Coins ربح 
وتنظيم عروض توضيحية وتقديم عروض ترويجية خاصة على المنتجات

الوصول إلى األدوات والمعلومات القّيمة للمساعدة في توسيع نطاق أعمالك	 

برنامج أساسيات تركيب نظام الري

CENTRALUS™ تحديثات برنامج
 .ACC2و ICC2 قم بتمكين ميزات التحكم القائم على السحابة وتوفير المياه لوحدات تحكم 

تشمل الميزات المحدثة ما يلي: 

نة واالتصال الخلوي وإمكانات التحكم واإلدارة عن ُبعد 	  الجدولة الُمَحسَّ

وصول آمن تماًما إلى السحابة وتنقل يستند إلى الخرائط 	 

مراقبة للتدفق وإبالغ به 	 

إنذارات وتقارير مفصلة عن تاريخ الري مع تنبيهات نصية على الجوال	 
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WAND مع وحدة X2™ وحدة تحكم
 أصبح اآلن تركيب وحدة التحكم X2 أسهل مع غرفة األسالك المضمنة الجديدة عندما تكون 

 التوصيالت السلكية إلى مصدر الطاقة األساسية مطلوبة. تتميز وحدة WAND اآلن 
بتقنية Bluetooth والتي تتيح االستفادة بالميزات المفيدة التالية: 

نطاق Bluetooth إلعداد Wi-Fi بشكل أسرع	 

 	Hydrawise إلى X2 نقل برمجة وحدة التحكم

تقنية ™Rapid Programming لنسخ جداول X2 في ثواٍن	 

تحكم عن ُبعد عبر Bluetooth عندما تكون شبكة Wi-Fi غير متاحة	 

HYDRAWISE™ تحديثات برنامج
تشمل أحدث إضافاتنا إلى منصة Hydrawise الرائدة في المجال ما يلي:

 خاصية اإليقاف المؤقت حسب التواريخ )Suspension by Dates( إللغاء الري 	 
لألحداث القادمة

 ميزة قائمة المراقبة )Watchlist( لمساعدة المقاولين على إدارة شؤون 	 
العمالء الرئيسيين

 ميزة برامج Grow-In مع مواعيد مرنة للبدء واالنتهاء للنباتات 	 
المزروعة حديًثا

HYDRAWISE HPC تحسينات وحدة تحكم
أصبحت وحدة تحكم HPC المعيارية اآلن أكثر مرونة من أي وقت مضى مع ارتفاع عدد 

المحطات وميزات التوصيل البسيط عبر سلكين:

تسمح وحدة PCM-1600 المتوافقة بالتوسعة السريعة لما يصل إلى 23 محطة تقليدية	 

 تتيح وحدة PC-DM التحكم فيما يصل إلى 32 محطة باستخدام نظام EZ ديكودر 	 
المعروف )28 محطة بحد أقصى إذا كانت ثنائية األسالك فقط(
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 Gene Smith، الرئيس، ري المسطحات 
الخضراء واإلضاءة الخارجية

 تعتبر مساعدة عمالئنا في تحقيق النجاح بمثابة حافز لنا على العمل. بالرغم من أن شغفنا باالبتكار والتصميم الهندسي هو األساس 
الذي تقوم عليه جميع أعمالنا، فإن التزامنا بتقديم دعم فريد من نوعه هو الغاية التي نسعى من خاللها إلى بقائك ضمن مجموعة عمالء Hunter لسنوات قادمة.

مقياس تدفق HC الالسلكي
مة للتكامل المبسط مع منصة  تتميز مجموعة اتصال مقياس تدفق HC الالسلكي، الُمصمَّ

Hydrawise بما يلي:

ُتحقق وفورات في الوقت والمواد والعمالة ألي مشروع تركيب جديد أو مشروع إصالح	 

م بيانات تدفق موثوقة لتوفير المياه وحماية المسطحات الخضراء في حالة وجود 	   ُتقدِّ
إسفلت أو خرسانة أو غيرها من المواد الصلبة في الطريق

 	HCCو HPCو Pro-HCو HC تعمل مع وحدات تحكم

ICC2 وحدة االتصال الخلوية
 .Centralus بمنصة ICC2 تضفي هذه الوحدة مزيًدا من المرونة لتوصيل وحدات تحكم 

تشمل المزايا الرئيسية ما يلي:

 	Centralus ومنصة ICC2 وحدة اتصال خلوية الستخدامها مع وحدات تحكم

 	LAN أو Wi-Fi اتصال آمن وموثوق باإلنترنت دون الحاجة إلى شبكة

 توفر بطاقة SIM المثبتة مسبًقا تفعيالً سريًعا للبيانات وخيارات خطط اشتراك 	 
خدمات مريحة 

 إمكانيات مراقبة التدفق عبر السحابة لمعدالت التدفق على مستوى النظام 	 
مع إيقاف تشغيل تلقائي وتنبيهات في حالة التدفق المرتفع

NODE-BT BLUETOOTH® وحدة التحكم التي تعمل بالبطارية
توفر وحدة التحكم األسهل في المجال من جهة البرمجة والتي تعمل بالبطارية اآلن المزيد من 

الميزات للمقاولين من أجل تبسيط عملية اإلدارة داخل الموقع وخارجه:

نسخ الجداول ولصقها من وحدة تحكم إلى أخرى	 

عرض جداول الري وتحريرها دون اتصال باإلنترنت	 

التنزيل المسبق لتحديثات البرامج الثابتة عند التركيب في المناطق النائية	 

جدول الري المرئي	 

 تمثل عالمة كلمة ®Bluetooth وشعاراتها عالمات تجارية مسجلة مملوكة لشركة 
 Hunter Industries وأي استخدام لهذه العالمات بواسطة Bluetooth SIG Inc. 

يتم بموجب ترخيص.


