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HYDRAWISE

نظام تحكم بمثابة
خبير ري

نظام  HYDRAWISEهو نظام التحكم بالري
عبر تقنية  WI-FIاألمثل
يتسم النظام بأنه سهل اإلعداد ،وسهل االستخدام ،ومزود بميزات مساعدة ،مثل األدوات
المدمجة لمراقبة وإدارة نظام الري ،والتي يستفيد منها المقاولون .مع قوة ،Hydrawise
أنت تستطيع:
طور أعمالك :حيث يمكنك إضافة خدمات جديدة ،وزيادة اإليرادات ،وزيادة رضا
العمالء ،وستحظى باالطمئنان ألن  Hydrawiseيدعمك طوال مراحل توسيع نشاط
أعمالك.
توفير الوقت والعمالة :ألنه مصمم إلدارة مجموعة متنوعة من المساحات الخضراء
بكفاءة عالية في مختلف المناطق المناخية ،فسوف تساعدك وظائف Hydrawise
المتطورة على توفير الوقت والعمالة.

وحدة التحكم Pro-HC

تتضمن محبس رئيسي مخصص ،وخاصية  Wi-Fiمدمجة،
وعلبة قوية ،وتتوفر بعدد محطات  ،6و ،12و 24محطة.

اإلدارة من أي مكان :يمكنك الوصول بكل سهولة إلى النظام في أي وقت باستخدام هاتفك
الذكي ،أو حاسوبك اللوحي ،أو عبر اإلنترنت لتتمتع باستخدام مجموعة متنوعة من
إمكانيات العرض واإلدارة عن بُعد.
توفير المياه :كنتيجة لرصد متقدم للطقس يستند إلى الويب ويقوم تلقائيًا بتعديل نظم الري
لتتناسب مع أحوال الطقس المحلية ،وهو ما يضمن بقاء النباتات دومًا في حالة نمو جيدة
ً
صحوا أو ممطرً ا.
— سواء كان الجو

وحدة تحكم HPC

تجمع وحدة تحكم  HPCبين قوة إدارة الري المستندة إلى تقنية
 Wi-Fiوراحة الوظائف المعيارية في وحدة تحكم واحدة من
الجيل القادم.

حماية المسطحات الخضراء :تنبهك تقنية مراقبة معدل التدفق ومراقبة المحابس بمجرد
حدوث مشكلة ،حتى يتسنى لك االنتقال سريعًا إلى عمالئك في الوقت الذي يحتاجون فيه
إلى خدماتك.
البرمجة المتطورة واألداء لنظام  Hydrawiseهو نتيجة أعوام عديدة من االختبارات
ومالحظات مقاولي الري .بدعم من شركة  ،Hunterيساعدك جهاز الري الجديد على
تنمية أعمالك والحفاظ على دوام نمو المسطحات الخضراء لعمالئك وازدهارها.

مقياس تدفق HC

يساعد هذا المستشعر المرن ،المتوفر سلكيًا أو السلكيًا ،في
مراقبة أنظمة  Hydrawiseلضمان دوام تشغيل األنابيب
والرشاشات بشكل صحيح.

فكرة عامة عن نظام WI-FI

جهاز توجيه Wi-Fi

جهاز استشعار المطر
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لوحة معلومات المقاول

أو

وصول عن بعد عبر الهاتف المحمول
أو جهاز تحكم  ROAMعن بعد

الملف اللولبي الذي تتم
مراقبته من وحدة التحكم

مراقبة التدفق
مقياس تدفق HC

في الموقع

"يعاني عميلي من وجود بركة مياه كبيرة في حديقته"
من دون  :Hydrawiseستضطر لترك أعمالك وقيادة سيارتك إلى
موقع العميل وقضاء ساعتين في تشخيص وإصالح األنبوب الذي
يسرب المياه.
مع  :Hydrawiseبفضل التحكم في التدفق ،يكتشف النظام التسريب
فورً ا ،فتتلقى تنبيهًا وتستخدم التطبيق إلغالق مصدر المياه .واألفضل
حتى مما سبق ،أنك ستعلم بالضبط مكان التسريب ،وتحدد موع ًدا
للذهاب لموقع العميل إلصالحه.
التأثير :سنحمي عميلك من فاتورة المياه الباهظة ،وسنوفر لك الوقت
ألنه يمكنك تحديد موعد على الفور لإلصالح.

"حدث قطع في سلك المحبس الخاص بعميلي أثناء أعمال
صيانة في حديقته"
من دون  :Hydrawiseلن تعلم شي ًئا عن المشكلة حتى تبدأ النباتات في
الذبول ،وسيشعر عميلك بالسوء ألن إعادة زراعة قطعة من األرض أمر
مكلف.
مع  :Hydrawiseتتلقى تنبيهًا عندما يتعطل المحبس يخبرك بنوع
الصمام المعطل بعينه الذي يحتاج إلى صيانة .فتستطيع إصالح المحبس
قبل أن يموت أي من النباتات.
التأثير :حماية المسطحات الخضراء واستمرار سمعتك المهنية
الجيدة بين العمالء.

"لدي عميل ليست لديه شبكة  Wi-Fiفي منزله الجديد"
من دون  :Hydrawiseوحدات التحكم األخرى المستندة إلى  Wi-Fiستحتاج
إلى تركيب  Wi-Fiلبرمجة وحدة التحكم.
مع  :Hydrawiseيمكنك برمجة النظام من خالل واجهة التحكم لبدء الري
قبل تركيب  .Wi-Fiثم بعد تركيب  ،Wi-Fiتتصل وحدة التحكم باإلنترنت
وتستفيد فورً ا من تعديالت الطقس الموفرة للمياه.
التأثير :لم تعد هناك حاجة لتأخير التركيب حتى يتم تركيب .Wi-Fi

"يحتاج طاقمي إلى التحضير لفصل الشتاء وبدايات الربيع".
من دون  :Hydrawiseسيحتاج فني الري الخاص بك إلى جلب مساعد له
إلدارة وحدة التحكم أثناء أعمال الصيانة الواسعة.
مع  :Hydrawiseباستخدام تطبيق  Hydrawiseوالصور الملتقطة
للمنطقة ،يمكن أن يكون لفرد واحد من الفريق وحدة تحكم عن بُعد سهلة
االستخدام لموقع كل عميل.
التأثير :يصبح الفني لديك على درجة جيدة من االستعداد ويمكنك
تحقيق وفورات كبيرة في العمالة في كل موقع.

"يستضيف عميلي فعالية ما ويطلب مني إيقاف أعمال
الري مؤق ًتا"
من دون  :Hydrawiseستضطر لقيادة سيارتك إلى موقع العميل لوقف الري إلى ما
بعد انتهاء الفعالية.
مع  :Hydrawiseستستخدم التطبيق لتأجيل أعمال الري إلى ما بعد انتهاء الفعالية.
التأثير :ستوفر ساعة من قيادة السيارة إلى منزل العميل لوقف الري يدويًا.

"يطلب العمالء الجدد تقنية ."Wi-Fi
ً
طرازا قديمًا من وحدات التحكم المعتمدة
من دون  :Hydrawiseستعرض عليهم
على أجهزة االستشعار.
مع  :Hydrawiseسيحظى عمالؤك بميزات استخدام  Wi-Fiالمفيدة .ويمكنهم
رؤية وفورات المياه في بسرعة وهذا سيبهرهم.
التأثير :سوف تتسع أعمالك بفضل زيادة مبيعات منتجات أخرى ،وسوف يسعد
عمالؤك ألنك زودتهم بأحدث التقنيات.

"أنا بحاجة إلى إجراء تعديالت موسمية"
من دون  :Hydrawiseستضطر لقيادة السيارة لالنتقال إلى موقع كل عميل
وقضاء وقت لتعديل كل وحدة تحكم.
مع  :Hydrawiseتضبط وحدات التحكم تلقائيًا الجداول الزمنية للري حسب
أحوال الطقس المحلية.
التأثير :ستوفر  15دقيقة لكل موقع فضالً عن توفير وقت التنقل.

مقارنة أنظمة WI-FI
المزايا التي تقدمها الخطة األولية  Hydrawise Starterتتفوق على ميزات خطط المنافسين .كما أن خطة  Enthusiastوخطة
 Contractorتضيفان مزي ًدا من المكونات لمساعدتك على توسيع أعمالك .هذا النظام في تطور مستمر بفضل مساهمات ومقترحات مقاولي
خدمات الري الذين يعملون معنا .لمزيد من المعلومات حول خطط  ،Hydrawiseتفضل بزيارة موقع .hydrawise.com/plans

Hydrawise

المنافس 1

المنافس 2

الميزات األساسية
تقنية Wi-Fi

⬤

⬤

⬤

الري بحسب حالة الطقس

⬤

⬤

⬤

أدق بيانات طقس في العالم

⬤

وصول مالك المنزل

⬤

وصول المقاول

⬤

الوصول عبر الهاتف الذكي

⬤

الوصول عبر الويب

⬤

⬤
⬤

⬤
⬤
⬤

األجهزة
المحطات
ميزة وجود سلكين مع نظام ديكودر EZ
الكابينة

22

ما يصل إلى 54

16

⬤
داخلية/خارجية

داخلية/خارجية

البرمجة الكاملة لألجهزة

⬤

⬤

محبس رئيسي مخصص

⬤

⬤

تنبيهات التدفق

⬤

تنبيهات التوصيالت السلكية المعيبة

⬤

التحكم في اإلضاءة

⬤

داخلية
⬤

ميزات المقاول
وصول المقاول

⬤

لوحة معلومات المقاول

⬤

األذون المخصصة

⬤

من  5إلى  1,000وحدة تحكم

⬤

تكامل مع برنامج المقاول

⬤

جداول مواعيد الري والمخططات

⬤

التقارير المتقدمة

⬤

برنامج الرسائل للعميل

⬤

سجالت تغييرات وحدات التحكم

⬤

⬤ تشير إلى الميزات المضمنة في الخطط األساسية.

تشير إلى الميزات المحدودة المضمنة في الخطط األساسية.

⬤

موارد إضافية
تدريب  Hydrawiseعلى اإلنترنت | توفر شركة  Hunterبرنامجً ا تدريبيًا كامالً على نظام  Hydrawiseوكل ما يتعلق باألجهزة
والبرامج وأدوات األعمال .هذا البرنامج متوفر على الموقع  .training.hunterindustries.comوسوف تحصل بعد إتمامه على شهادة
معتمدة للعمل على نظام .Hydrawise
دعم  Hydrawiseعبر اإلنترنت | ابحث عن دعم برنامج  Hydrawiseفي الموقع .support.hydrawise.com
دعم وحدات التحكم المتوافقة مع  | Hydrawiseابحث عن دعم وحدات التحكم المتوافقة مع نظام  Hydrawiseفي الموقع
.support.hunterindustries.com
تطبيق  | Hunter SiteRecاستخدم هذا التطبيق المجاني المريح لتنظيم خدماتك والتسويق المشترك لها ،وتقديم التوصيات بخصوص أنظمة
الري وتقديم عروض أسعار وعرض مزايا استخدام  Hydrawiseعلى مُالك المنازل .تتوفر أيضًا كتيبات وبطاقات بريدية لمُالك المنازل .للحصول
على هذه الموارد ،تفضل بزيارة الموقع .siterec.hunterindustries.com

األسئلة الشائعة
هل يمكن تركيب وحدة التحكم وتشغيلها دون Wi-Fi؟
يمكن برمجة وحدة التحكم باستخدام شاشة اللمس وتشغيلها دون  ،Wi-Fiرغم أن  Wi-Fiمطلوب إلكمال تكوين اإلعدادات عبر اإلنترنت وللوصول
عن بُعد .لمزيد من المعلومات ،قم بزيارة الموقع .hydrawise.com/offline

هل يجب أن أدفع رسومًا شهرية الستخدام Hydrawise؟
ال .خطتا  Hydrawise Homeو Contractor Starterكلتاهما مجانيتان ،وتمنحانك ميزات لتوسيع حجم أعمالك أكثر من وحدات التحكم عبر
 Wi-Fiاألخرى .وتتوفر وظائف إضافية من خالل الخطط المدفوعة .لمزيد من المعلومات ،تفضل بزيارة الموقع .hydrawise.com/pricing

بصفتي مقاول خدمات ري ،كيف يمكن أن تستفيد شركتي من ذلك؟
تم تصميم نظام  Hydrawiseلمساعدتك في إدارة وحدات التحكم الخاصة بعمالئك .فيمكنك التبديل بسهولة بينأي وحدات تحكم وإجراء تغييرات
وأنت على الطريق .كما يمكنك أي ً
ضا إعداد وحدات التحكم الخاصة بالعمالء بحيث ترسل تنبيهات مباشرة إليك .لمزيد من المعلومات ،تفضل بزيارة
الموقع .hydrawise.com/contractors

أين يمكنني العثور على دليل يثبت توفير المياه عند استخدام Hydrawise؟
على لوحة معلومات  Hydrawiseسترى حاسبة وفورات المياه ،التي تعرض الكمية المقدرة من المياه التي وفرتها باستخدامك لوحدة Hydrawise
خالل الـ  7أيام األخيرة .كما تتوفر أيضًا حاسبة تقدر وفورات المياه في موقع عميلك ،حسب تاريخ االستهالك خالل آخر  10سنوات .يمكنك معرفة
المزيد بزيارة الموقع .hydrawise.com/save

ما مدى أمان وحدة تحكم  Hydrawiseالمزودة بتقنية Wi-Fi؟
برنامج  Hydrawiseالمستند إلى الويب ووحدات التحكم المزودة بتقنية  Wi-Fiتطابق معايير أمان ® Wi-Fi Allianceالصارمة .وقد تم أيضًا
اختبارها بشكل مستقل من شركة أمنية لضمان التشغيل اآلمن عبر اإلنترنت .ال يتم حفظ معلومات البطاقة االئتمانية وكلمة المرور داخل نظامنا .لمزيد
من المعلومات ،تفضل بزيارة الموقع .hydrawise.com/pro

تعتبر مساعدة عمالئنا في تحقيق النجاح بمثابة حافز لنا على العمل .وفي حين أن حماسنا تجاه االبتكار
والتصميم الهندسي يرتبط بكل ما نقوم به ،فإن التزامنا بتقديم دعم استثنائي هو ما نتمنى أن يجعلك ضمن
مجموعة عمالء هنتر لسنوات قادمة.

 ،Gregory R. Hunterالرئيس التنفيذي لشركة Hunter Industries

 ،Gene Smithالرئيس ،ري المسطحات الخضراء واإلضاءة الخارجية.

موقع الويب  | hunterindustries.comخدمة العمالء  | + 1-760-744-5240خدمات الدعم التقني +1-760-591-7383
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