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İşinizi Büyütmek için Yeni Ürünler, Eğitimler ve Araçlar
2021'de profesyonel çözümler serimize yapılan en son eklemelere göz atın ve 2022'de üretim 
hattımızdan neler çıkacağını görün.

SULAMA TESISATI TEMELLERI PROGRAMI
Yeni çalışanlarınıza, sonuç vermeleri ve işinizin büyümesine katkıda 
bulunmaları için ihtiyaç duydukları güveni verin. Ücretsiz olarak 
sunulan bu kapsamlı çevrimiçi Hunter Üniversite eğitimi: 

• Bir sulama sistemini başarılı bir şekilde kurmak için gerekli olan 
çeşitli bileşenleri ve teknikleri tanıtır 

• Öğrencilere kendi programlarına göre çalışma fırsatı veren ve 
kendi kendine öğreten 11 video içerir

• Programı başarıyla tamamlayan katılımcılara başarılarını 
göstermek için bir sertifika verir

KASA
Hunter ürünleri hakkında bilgi edinmek, zorluklara meydan 
okumak, haftalık basit soruları yanıtlamak ve ödüller kazanmak için 
Ocak 2022'den itibaren Kasa'nın kilidini açın. Kasanın içinde şunları 
yapabilirsiniz:

• Becerilerinizi artırmak için özel fırsatlardan yararlanın ve bilginizi 
test edin

• Belirli Hunter eğitim etkinliklerine katılarak, demolar 
düzenleyerek ve özel ürün promosyonları sunarak bonus  
puan kazanın

• İşinizi büyütmenize yardımcı olacak değerli araçlara ve  
bilgilere erişin

CENTRALUS™ YAZILIM GÜNCELLEMELERI
ICC2 ve ACC2 Kontrol Üniteleri için bulut tabanlı kontrol ve  
su tasarrufu özelliklerini etkinleştirin. Güncellenen özellikler  
şunları içerir: 

• Gelişmiş zaman çizelgesi, hücresel bağlantı ve uzaktan kontrol  
ve yönetim yetenekleri 

• Son derece güvenli bulut erişimi ve harita tabanlı navigasyon 

• Debi izleme ve raporlama 

• Mobil metin uyarıları ile alarmlar ve ayrıntılı sulama  
geçmişi raporları

SULAMA TESİSATI TEMEL PROGRAMI
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HYDRAWISE™ YAZILIM GÜNCELLEMELERI
Sektör lideri Hydrawise Platformuna yaptığımız en yeni 
eklemelerimiz şunları içerir:

• Yaklaşan etkinlikler için sulamayı iptal etmek için Tarihlere Göre 
Askıya Alma özelliği

• Müteahhitlerin önemli müşterileri yönetmesine yardımcı olacak 
bir İzleme Listesi özelliği

• Yeni kurulan tesisler için esnek başlangıç ve bitiş tarihlerine sahip 
Büyüme Programları özelliği

HYDRAWISE HPC KONTROL ÜNITESI GELIŞTIRMELERI
Modüler HPC Kontrol Ünitesi, daha yüksek istasyon sayıları ve basit 
çift kablo hattı özellikleriyle artık her zamankinden daha esnek:

• PCM-1600 Modülü, 23 geleneksel istasyona kadar hızlı 
genişlemeye olanak sağlar

• PC-DM Modülü, popüler EZ Dekoder Sistemi kullanılarak 
32 istasyona kadar kontrol sağlar (sadece çift kablo hattı ise 
maksimum 28 istasyon)

X2™ WAND MODÜLLÜ KONTROL ÜNİTESİ
Elektrik gücüne donanım bağlantısı gerektiğinde, yeni dahili 
kablolama bölmesiyle X2 Kontrol Ünitesinin kurulumu artık daha 
kolay. WAND Modülü artık şu faydalı özelliklerin kilidini açmak için 
Bluetooth teknolojisine sahiptir: 

• Daha hızlı Wi-Fi kurulumu için Bluetooth bağlantısı

• X2 Kontrol Ünitesi programlamasını Hydrawise'a aktarın

• X2 Programlarını saniyeler içinde kopyalamak için Rapid 
Programming™ Teknolojisi

• Wi-Fi kullanılamadığında Bluetooth uzaktan 
kumandası
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Müşterilerimizin başarılarına katkıda bulunmak bizim en büyük motivasyonumuzdur. Yeniliklere ve mühendisliğe olan tutkumuz 
gerçekleştirdiğimiz faaliyetlere dayanır. Verdiğimiz benzersiz destek sayesinde, önümüzdeki uzun yıllar boyunca Hunter ailesinin 
bir ferdi olmaya devam edeceğinizi ümit ediyoruz.

KABLOSUZ HC DEBI ÖLÇER
Hydrawise Platformu ile basit entegrasyon için tasarlanan  
Kablosuz HC Debi Ölçer İletişim Kiti:

• Herhangi bir yeni kurulum veya yenileme projesi için zaman, 
malzeme ve iş gücü tasarrufunu en üst düzeye çıkarır

• Yolda asfalt, beton veya başka bir sert zemin peyzajı olduğunda 
su tasarrufu sağlayan ve arazileri koruyan güvenilir debi  
verileri sağlar

• Hydrawise özellikli HC, Pro-HC, HPC, ve  
HCC Kontrol Üniteleri ile çalışır

ICC2 HÜCRE BAĞLANTI MODÜLÜ
Bu modül, ICC2 Kontrol Ünitelerinin Centralus Platformuna 
bağlamak için daha fazla esneklik sağlar. Temel faydalar  
şunları içerir:

• ICC2 Kontrol Ünitesi ve Centralus Platformu ile kullanım için 
hücresel iletişim modülü

• Wi-Fi veya LAN'a ihtiyaç duymadan güvenli, güvenilir  
internet bağlantısı

• Önceden takılmış SIM kart, hızlı veri etkinleştirme ve  
kullanışlı servis planı seçenekleri sağlar 

• Otomatik yüksek debi kapatma ve uyarılar ile  
sistem düzeyinde debi hızları için bulut  
üzerinden debi izleme özellikleri

NODE-BT BLUETOOTH® PİLLE ÇALIŞAN KONTROL ÜNİTESİ
Sektörün programlaması en kolay pille çalışan kontrol ünitesi,  
artık sahada ve saha dışında yönetimi basitleştirmek için daha fazla 
müteahhit özelliği sunuyor:

• Programları kontrol ünitesinden kontrol ünitesine  
kopyalayıp yapıştırın

• Sulama programlarını çevrimdışı görüntüleyin ve düzenleyin

• Uzak alanlara kurulum yaparken üretici yazılımı güncellemelerini 
önceden indirin

• Görsel sulama takvimi

The Bluetooth® kelime işareti ve logoları, Bluetooth SIG Inc. 
'e ait tescilli ticari markalardır ve bu tür markaların Hunter Industries 
tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır.


