HYDRAWISE™
Kompleksowy system sterowania nawadnianiem przez sieć Wi-Fi

PRZYDOMOWE I KOMERCYJNE SYSTEMY NAWADNIAJĄCE
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HYDRAWISE

TWÓJ NOWY
ASYSTENT
NAWADNIANIA
HYDRAWISE TO NAJBARDZIEJ ZAAWANSOWANY
SYSTEM STEROWANIA NAWADNIANIEM ZA
POŚREDNICTWEM SIECI WI-FI
Jest łatwy w konfiguracji i użytkowaniu oraz wyposażony w wiele
przydatnych funkcji, w tym wbudowane narzędzia do monitorowania
systemu i zarządzania nim przez wykonawców. Dzięki Hydrawise możesz:
Zadbaj o rozwój swojej firmy: dodawaj usługi, zwiększaj przychody oraz
zadowolenie klientów i zyskaj pewność, że Hydrawise wspiera Cię w
rozwijaniu Twojej działalności.
Oszczędzaj czas i pieniądze: zaprojektowane pod kątem wydajnego
zarządzania różnymi obszarami w zróżnicowanych klimatach sterowniki
Hydrawise oferują trwałość i funkcjonalność, pozwalając oszczędzać czas i
zmniejszyć nakład pracy.

Sterownik Pro-HC
Wyposażony w dedykowany zawór główny,
wbudowany moduł Wi-Fi i mocną obudowę
sterownik jest dostępny w wersjach
obsługujących 6, 12 i 24 sekcje.

Zarządzaj systemem z dowolnego miejsca: zyskaj wygodny dostęp do
systemu w dowolnym czasie bezpośrednio ze swojego smartfona, tabletu
lub przeglądarki internetowej, aby wykorzystać możliwości zdalnego
przeglądania i zarządzania.
Oszczędzaj wodę: zaawansowany monitoring klimatu przeprowadzany za
pośrednictwem sieci internetowej automatycznie dostosowuje działanie
systemów nawadniania do lokalnych warunków atmosferycznych, aby
zapewnić zdrowy wzrost roślin niezależnie od pogody.
Chroń nawadniany teren: układ monitorowania wartości przepływu
oraz pracy zaworu niezwłocznie alarmuje o wystąpieniu problemu, co
umożliwia zapewnienie szybkiej pomocy klientom, którzy jej potrzebują.
Dzięki prowadzonym przez lata testom i informacjom zwrotnym
uzyskiwanym od wykonawców narzędzie Hydrawise oferuje
niepowtarzalną funkcjonalność i najnowocześniejsze sposoby
programowania. Dzięki wsparciu, jakie zapewnia firma Hunter, Twój nowy
asystent nawadniania przyspieszy rozwój Twojej firmy, a zielone tereny
tworzone przez Twoich klientów będą coraz piękniejsze.

Sterownik HPC
Sterownik nowej generacji HPC to połączenie
zarządzania nawadnianiem za pośrednictwem
technologii Wi-Fi oraz wygody korzystania z
konstrukcji modułowej.

Przepływomierz HC
Ten elastyczny czujnik, dostępny w wersji
przewodowej lub bezprzewodowej, pomaga
monitorować systemy Hydrawise, aby
zapewnić prawidłowe działanie przewodów
rurowych i zraszaczy.

PRZEGLĄD SYSTEMU WI-FI

Router Wi-Fi

Sterownik Wi-Fi
HPC

PR
O-C

Hyd
raw
ise

Czujnik deszczu
Rain-Clik™

Wi-F
i

Wzmacniacz zasięgu Wi-Fi
(jeśli to konieczne)

Pulpit wykonawcy

LUB
Zdalny dostęp za pomocą
urządzenia mobilnego lub
pilota ROAM

Elektrozawory są monitorowane
przez sterownik

Monitorowanie przepływu
Przepływomierz HC

W TERENIE

„W ogrodzie mojego klienta pojawiła się wielka kałuża”.
Bez systemu Hydrawise: musisz rzucić wszystko i
natychmiast pojechać do klienta, aby stracić dwie godziny na
znalezienie miejsca wycieku i naprawę uszkodzonej rury.
Z systemem Hydrawise: dzięki kontroli przepływu system
Hydrawise natychmiast wykrywa wyciek. Otrzymujesz
odpowiednie ostrzeżenie i możesz odciąć wodę za pomocą
aplikacji. Co więcej, wiesz dokładnie, gdzie nastąpił wyciek, i
możesz spokojnie uzgodnić termin naprawy problemu.
Zalety: klient oszczędza pieniądze gdyż znacząco
zredukowane zostają wysokie rachunki za wodę, a Ty
oszczędzasz czas, ponieważ możesz od razu zaplanować
ewentualną naprawę.

„Podczas prac konserwacyjnych u mojego klienta przecięto
przewód zasilający zawór”.
Bez systemu Hydrawise: o problemie dowiesz się
dopiero wtedy, gdy rośliny zaczną już usychać, a
klient złoży skargę. Posadzenie nowych roślin zawsze
wiąże się ze znacznymi kosztami.
Z systemem Hydrawise: otrzymujesz alert, gdy tylko
zawór przestanie działać, i od razu wiesz dokładnie,
który zawór trzeba naprawić. Rozwiązujesz problem,
zanim jakakolwiek roślina zdąży uschnąć.
Skutek: rośliny u Twojego klienta są zawsze
chronione, a Twoja reputacja będzie bez zarzutu.

„Mam klientkę, która nie ma dostępu do sieci Wi-Fi w
swoim nowym domu”.
Bez systemu Hydrawise: sterowniki w innych systemach
zarządzanych przez Wi-Fi wymagają zainstalowania sieci Wi-Fi
do zaprogramowania sterownika.
Z systemem Hydrawise: można zaprogramować Hydrawise
w interfejsie urządzenia, aby rozpocząć nawadnianie przed
zainstalowaniem sieci Wi-Fi. Po zainstalowaniu Wi-Fi sterownik
łączy się z siecią i natychmiast wykorzystuje informacje o
pogodzie do korekty nawadniania w zależności od warunków
atmosferycznych, co pozwala oszczędzać wodę.
Skutek: nie ma potrzeby odkładania instalacji systemu ze
względu na brak sieci Wi-Fi.

„Moi pracownicy tracą dużo czasu na przygotowanie systemów do zimy
i podczas wiosennego rozruchu”.
Bez systemu Hydrawise: musisz wysłać technika nawadniania
wraz z asystentem do przygotowania sterownika w okresie, gdy
prac konserwacyjnych jest najwięcej.
Z systemem Hydrawise: korzystając z aplikacji Hydrawise i zdjęć
terenu, jeden pracownik może przygotować wszystko zdalnie w
każdej lokalizacji klienta.
Skutek: pracownik techniczny jest doskonale przeszkolony, a
właściciel firmy wykazuje znaczne oszczędności czasu pracy w
każdej lokalizacji.

„Mój klient prosi o wstrzymanie nawadniania
na czas organizowanej u siebie imprezy”.
Bez systemu Hydrawise: musisz pojechać do domu klienta jazdy i
wstrzymać nawadnianie aż do zakończenia imprezy.
Z systemem Hydrawise: używasz aplikacji do wstrzymania
nawadniania oraz wznowienia go po imprezie.
Skutek: możesz zaoszczędzić nawet godzinę na jeździe do domu
klienta, aby ręcznie wstrzymać nawadnianie.

„Nowi klienci często pytają
o technologię Wi-Fi”.
Bez systemu Hydrawise: możesz zaoferować sterowniki
starszego typu z czujnikami.
Z systemem Hydrawise: Twoi klienci mogą korzystać z
wygody technologii Wi-Fi – oszczędności wody są oczywiste
i robią wielkie wrażenie.
Zalety: rozwijasz swoją firmę dzięki sprzedaży produktów z wyższą
marżą, a Twoi klienci mogą cieszyć się najnowszą technologią.

„Muszę wykonywać korekty sezonowe”.
Bez systemu Hydrawise: musisz jeździć do swoich klientów i
wykonywać korekty każdego sterownika na miejscu.
Z systemem Hydrawise: sterowniki automatycznie
wykonują korektę harmonogramów nawadniania w
zależności od lokalnych warunków atmosferycznych.
Skutek: w każdej lokalizacji oszczędzasz 15 minut plus czas
dojazdu na miejsce.

PORÓWNANIE SYSTEMÓW WI-FI
Korzyści oferowane w planie startowym Hydrawise przewyższają oferty konkurencji. Plany dla entuzjastów
i wykonawców zawierają dodatkowe komponenty, wspomagające rozwój Twojej firmy. Nasza platforma
nieustannie się rozwija dzięki komentarzom i opiniom klientów. Aby uzyskać więcej informacji na temat
planów Hydrawise, odwiedź witrynę visithydrawise.com/plans.
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DODATKOWE ZASOBY
Szkolenia online dotyczące systemu Hydrawise | Firma Hunter oferuje pełen zakres kursów
szkoleniowych dotyczących systemu Hydrawise, które obejmują sprzęt, oprogramowanie i narzędzia biznesowe.
Szkolenia są dostępne pod adresem training.hunterindustries.com. Po ich ukończeniu uczestnicy otrzymują
certyfikat ukończenia szkolenia Hydrawise.
Pomoc techniczna online dla systemu Hydrawise | Wsparcie dla oprogramowania systemu Hydrawise
jest dostępne pod adresem support.hydrawise.com.

Wsparcie w zakresie sterowników zgodnych z systemem Hydrawise | Wsparcie w zakresie
sterowników zgodnych z systemem Hydrawise jest dostępne pod adresem support.hunterindustries.com.
Aplikacja SiteRec firmy Hunter | Możesz korzystać z tej wygodnej, bezpłatnej aplikacji do organizowania

swoich usług pod wspólną marką, przekazywania zaleceń związanych z systemami nawadniającymi,
przygotowywania wycen oraz prezentowania właścicielom domów korzyści oferowanych przez system Hydrawise.
Dostępne są również broszury i pocztówki dla właścicieli domów. Aby uzyskać dostęp do tych zasobów, odwiedź
stronę siterec.hunterindustries.com.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA
Czy można zainstalować sterownik i korzystać z niego bez sieci Wi-Fi?
Sterownik można zaprogramować za pomocą ekranu dotykowego i może on działać bez sieci Wi-Fi, jednak
jest ona potrzebna do konfiguracji online i zdalnego sterowania. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź
hydrawise.com/offline.

Czy muszę co miesiąc płacić za korzystanie z systemu Hydrawise?
Nie. Plany Hydrawise na start dla wykonawców i właścicieli domów są bezpłatne i zapewniają więcej funkcji niż
inne sterowniki Wi-Fi. Dodatkowe funkcje są dostępne w płatnych planach. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź
stronę hydrawise.com/pricing.

Jakie korzyści ze stosowania tego systemu odniesie firma wykonawcy?
System Hydrawise powstał, aby pomóc wykonawcom w zarządzaniu sterownikami klientów. Można bez problemu
łączyć się z dowolnym sterownikiem i w każdej chwili wprowadzać zmiany. Można również skonfigurować sterowniki
klienta tak, aby wysyłały alerty systemowe bezpośrednio do wykonawcy. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź
hydrawise.com/contractors.

Gdzie można znaleźć dowód na mniejsze zużycie wody osiągane dzięki systemowi
Hydrawise?
Na pulpicie systemu Hydrawise znajduje się kalkulator oszczędności wody systemu Hydrawise. Pokazuje on
szacowaną ilość wody zaoszczędzonej dzięki stosowaniu systemu Hydrawise w ciągu ostatnich 7 dni. Dostępny jest
również kalkulator, który szacuje oszczędności wody w lokalizacji klienta w oparciu o ostatnie 10 lat. Dowiedz się
więcej pod adresem hydrawise.com/save.

Jak bezpiecze jest stosowanie sterowników Wi-Fi systemu Hydrawise?
Oprogramowanie internetowe systemu Hydrawise i sterowniki z obsługą Wi-Fi spełniają standardy bezpieczeństwa
określone przez stowarzyszenie Wi-Fi Alliance®. Zostały one również przetestowane przez niezależną firmę
zajmującą się bezpieczeństwem w celu zapewnienia bezpiecznej pracy w internecie. Dane karty kredytowej i hasła
nie są przechowywane przez nasz system. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę hydrawise.com/pro.

Pomagamy klientom odnieść sukces – to pobudza nas do działania. Nasze
zaangażowanie we wprowadzanie innowacji oraz opracowywanie nowych
konstrukcji jest widoczne we wszystkim, co robimy. Przede wszystkim
chcemy jednak zapewniać klientom wyjątkowe wsparcie. Mamy nadzieję,
że dzięki temu pozostaniesz klientem firmy Hunter na długie lata.

Gregory R. Hunter, dyrektor generalny Hunter Industries

Gene Smith, Prezydent Systemów Nawadniania i Oświetlenia Zewnętrznego
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