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Nowe produkty, szkolenia i narzędzia do rozwoju Twojej firmy
Sprawdź najnowsze dodatki do naszej oferty profesjonalnych rozwiązań w 2021 roku i zobacz, co będzie
się działo w 2022 roku.

PROGRAM PODSTAWY INSTALACJI NAWADNIAJĄCYCH

PROGRAM PODSTAWY INSTALACJI
NAWADNIAJĄCYCH
Daj nowym pracownikom pewność, której potrzebują, aby
osiągać dobre wyniki i wnosić wkład w rozwój Twojej firmy.
Oferowane bezpłatnie kompleksowe szkolenie online
Hunter University obejmuje:
• Przedstawienie różnych komponentów i rozwiązań technicznych
niezbędnych do pomyślnej instalacji systemu nawadniającego
• 11 filmów, które dają możliwość nauki według własnego
harmonogramu i we własnym tempie
• Nagrodę w formie certyfikatu dla uczestników,
którzy pomyślnie ukończyli program, aby mogli
pochwalić się swoimi osiągnięciami

PROGRAM "THE VAULT"
Odblokuj The Vault od stycznia 2022 r., aby dowiedzieć się o
produktach firmy Hunter, brać udział w wyzwaniach, odpowiadać
na cotygodniowe pytania i zdobywać monety pozwalające
wygrywać nagrody. Dzięki The Vault możesz:
• Skorzystać z wyjątkowych okazji, aby podnieść swoje
umiejętności i sprawdzić swoją wiedzę
• Zdobywać monety bonusowe, uczestnicząc w wybranych
szkoleniach firmy Hunter, organizując prezentacje i oferując
specjalne promocje produktów
• Uzyskać dostęp do cennych narzędzi i informacji, które pomogą
w rozwoju Twojej firmy

AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA CENTRALUS™
Włącz zlokalizowane w chmurze sterowanie i funkcje
oszczędzania wody dla sterowników ICC2 i ACC2.
Zaktualizowane funkcje obejmują:
• Ulepszone planowanie, komunikację komórkową oraz zdalne
sterowanie i możliwości zarządzania
• Dobrze zabezpieczony dostęp do chmury i nawigację opartą
na mapach
• Monitorowanie przepływu i raportowanie
• Raporty o alarmach i szczegółowe raporty historii
nawadniania z mobilnymi alertami tekstowymi
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AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA HYDRAWISE™
Nasze najnowsze dodatki do najlepszej w branży platformy
Hydrawise obejmują:
• Wstrzymanie nawadniania w określonym dniu, umożliwiające
anulowanie nawadniania w przypadku nadchodzących wydarzeń
• Funkcja listy kontrolnej, pomagająca wykonawcom w
zarządzaniu kluczowymi klientami
• Funkcja programów startowych dla nowych nasadzeń,
umożliwiająca elastyczne programowanie dat
rozpoczęcia i zakończenia nawadniania świeżo
posadzonych roślin

ULEPSZENIA STEROWNIKA HPC OBSŁUGUJĄCEGO
PLATFORMĘ HYDRAWISE
Modułowy sterownik HPC jest teraz bardziej elastyczny niż
kiedykolwiek wcześniej dzięki obsłudze większej liczby sekcji i
prostym funkcjom dwuprzewodowym:
• Kompatybilny moduł PCM-1600 umożliwia szybką rozbudowę
do 23 konwencjonalnych sekcji
• Moduł PC-DM umożliwia sterowanie maksymalnie
32 sekcjami za pomocą popularnego systemu
dekoderów EZ (maksymalnie 28 sekcji, jeśli
występuje tylko dwuprzewodowa instalacja)

STEROWNIK X2™ Z MODUŁEM WAND
Sterownik X2 jest teraz łatwiejszy w instalacji dzięki nowej
wbudowanej komorze okablowania, gdy wymagane jest
podłączenie kablowe do zasilania podstawowego. Moduł WAND
obsługuje teraz technologię Bluetooth, umożliwiającą korzystanie z
poniższych przydatnych funkcji:
• Technologia Bluetooth do szybszej konfiguracji sieci Wi-Fi
• Możliwość przeniesienia programowania sterownika X2 na
platformę Hydrawise
• Technologia Rapid Programming™ do kopiowania
harmonogramów sterownika X2 w kilka sekund
• Sterowanie przez Bluetooth, gdy sieć Wi-Fi
jest niedostępna
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MODUŁ KOMUNIKACJI KOMÓRKOWEJ DLA
STEROWNIKA ICC2
Moduł ten dodaje większą elastyczność przy podłączaniu
sterowników ICC2 do platformy Centralus. Kluczowe korzyści to:
• Moduł komunikacji komórkowej do współpracy ze sterownikami
ICC2 i platformą Centralus
• Bezpieczne, niezawodne połączenie internetowe bez
konieczności korzystania z Wi-Fi lub LAN
• Wstępnie zainstalowana karta SIM zapewnia szybką aktywację
danych i wygodne opcje abonamentu
• Możliwości monitorowania wartości poziomu
przepływu w systemie z poziomu chmury,
automatyczne wyłączanie przy zbyt wysokich
wartościach przepływu i alerty

ZASILANY BATERYJNIE STEROWNIK
NODE-BT BLUETOOTH®
Najłatwiejszy do zaprogramowania sterownik zasilany bateryjnie w
branży oferuje teraz więcej funkcji dla wykonawców, aby uprościć
zarządzanie w miejscu instalacji i poza nią i umożliwia:
• Kopiowanie i wklejanie harmonogramów z jednego sterownika
do drugiego
• Wyświetlanie i edycję harmonogramów nawadniania
w trybie offline
• Wstępne pobieranie aktualizacji
oprogramowania systemowego podczas
instalacji na odległych obszarach
• Korzystanie z wizualnego kalendarza nawadniania
Nazwa i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy
Bluetooth SIG Inc. i są wykorzystywane przez firmę Hunter Industries na mocy licencji.

BEZPRZEWODOWY PRZEPŁYWOMIERZ HC
Bezprzewodowy zestaw komunikacyjny przepływomierza HC,
zaprojektowany z myślą o łatwej integracji z platformą Hydrawise:
• Umożliwia maksymalne oszczędności czasu i materiałów przy
każdej nowej instalacji lub podczas przeprowadzania projektów
modernizacyjnych
• Zapewnia wiarygodne dane o przepływie maksymalizując
oszczędność wody i chroniąc nawadniane tereny w przypadku,
gdy podczas prac instalacyjnych musimy zmierzyć sie z asfaltem,
betonem innymi utwardzonymi powierzchniami
• Kompatybilny z obsługującymi platformę
Hydrawise sterownikami HC, HPC, Pro-HC i HCC
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Pomagamy klientom odnieść sukces i to stanowi bodziec w naszej pracy.Podczas gdy nasza pasja, polegająca na
tworzeniu i projektowaniu, widoczna jest we wszystkim co robimy, nasze zaangażowanie w wyjątkową pomoc
oferowaną naszym Klientom będzie tym, co scementuje nasze relacje na długie lata.
© 2021 Hunter Industries™. Hunter, logo firmy Hunter oraz wszystkie inne znaki towarowe
są własnością firmy Hunter Industries i są zastrzeżone w Stanach Zjednoczonych oraz
innych krajach. Prosimy o przekazanie zużytych produktów do recyklingu.
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