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HYDRAWISE

É COMO TER
OUTRO
TÉCNICO DE
IRRIGAÇÃO

HYDRAWISE É O SISTEMA DE CONTROLE DE
IRRIGAÇÃO POR WI-FI MAIS COMPLETO
De fácil configuração e utilização, com recursos úteis, entre eles
ferramentas integradas para monitoramento e gestão de sistemas
para prestadores de serviço. Com a eficiência do Hydrawise, é possível:

Construir um negócio mais forte: adicione serviços, aumente a receita
e a satisfação do cliente e fique tranquilo, sabendo que pode contar
com o Hydrawise para expandir o seu negócio.
Economize tempo e trabalho: desenvolvidos para gerenciar com
eficiência uma variedade de jardins em diversos setores climáticos,
os recursos robustos do Hydrawise ajudam a economizar tempo e
trabalho.

Controlador Pro-HC
Conta com uma válvula mestre dedicada,
Wi-Fi integrado e um estojo robusto, e está
disponível em 6, 12 e 24 estações.

Gerenciar de qualquer lugar: tenha uma forma conveniente de acesso
ao sistema a qualquer momento pelo seu smartphone, tablet ou pela
web, para usar uma gama de recursos de exibição e gestão remotas.
Economizar água: o monitoramento climático avançado, via web,
ajusta automaticamente os sistemas de irrigação às condições
climáticas do local, garantindo a saúde das plantas. Faça chuva ou
faça sol.
Proteger o jardim: a taxa de vazão e o monitoramento da válvula
avisam imediatamente na ocorrência de algum problema, para que
você possa atender seus clientes quando mais precisarem de você.
A programação e os recursos de ponta do Hydrawise foram
aprimorados ao longo dos anos de testes e informações dos
prestadores de serviço do setor. Com o apoio da Hunter, o seu novo
técnico de irrigação ajudará a expandir o seu negócio e manter os
jardins dos seus clientes sempre viçosos.

Controlador HPC
O HPC Hydrawise combina a eficiência do
gerenciamento da irrigação por Wi-Fi com
a conveniência dos recursos modulares em
um controlador de última geração.

Medidor de vazão HC
Disponível com ou sem fio, este sensor
flexível ajuda a monitorar os sistemas
Hydrawise para garantir a operação correta
dos tubos e aspersores.
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“Meu cliente tem uma poça gigante no jardim.”
Sem o Hydrawise: você terá que parar tudo, dirigir
até o local e passar duas horas diagnosticando e
consertando o vazamento na tubulação.
Com o Hydrawise: com o controle de vazão,
o Hydrawise detecta o vazamento na mesma
hora. Você recebe um aviso e usa o aplicativo
para cortar a água. E, melhor ainda, você sabe
exatamente onde o vazamento ocorreu e agenda
uma visita para corrigir o problema.
Resultado: o seu cliente não paga uma conta
d'água enorme e você economiza tempo, porque
pode agendar o conserto imediatamente.

"O fio da válvula do meu cliente foi cortado
durante a manutenção do jardim."
Sem o Hydrawise: você não tem ciência do problema
até as plantas começarem a morrer e o seu cliente
ficar irritado. É caro fazer o replantio da área.
Com o Hydrawise: você recebe um aviso indicando a
válvula exata que precisa de reparo no momento em
que ela falhar. Você conserta a válvula antes que as
plantas sofram danos irreversíveis.
Resultado: o jardim do seu cliente fica protegido e a
sua reputação não sofre danos.

“Um dos meus clientes não tem Wi-Fi
em sua nova casa.”
Sem o Hydrawise: outros controladores com acesso
por Wi-Fi exigem acesso via Wi-Fi para programar o
controlador.
Com o Hydrawise: você pode programar o Hydrawise
na unidade frontal para que inicie a irrigação antes da
instalação do Wi-Fi. Quando o Wi-Fi estiver instalado,
o controlador se conectará e fará uso imediato dos
ajustes com base em informações meteorológicas para
economia de água.
Resultado: não há necessidade de postergar a
instalação até que o Wi-Fi esteja instalado.

"Minha equipe precisa fazer a preparação para o inverno
e o início da primavera."
Sem o Hydrawise: o técnico de irrigação precisa
levar um assistente para gerenciar o controlador durante a
manutenção pesada.
Com o Hydrawise: com o aplicativo Hydrawise e com as fotos
dos setores, um dos membros da equipe conta com um controle
remoto de fácil utilização para cada um dos locais do cliente.
Resultado: seu técnico fica bem preparado e você
consegue economizar tempo e mão de obra em todo local.

“Meu cliente está sediando um evento e
pediu que a irrigação seja suspensa.”
Sem o Hydrawise: você precisa ir à casa do cliente para
suspender a irrigação até que o evento termine.
Com o Hydrawise: você usa o aplicativo para suspender a
rega até o final do evento.
Resultado: você não precisa dirigir uma hora até a casa do
cliente para suspender a irrigação manualmente.

“Novos clientes estão pedindo
a tecnologia Wi-Fi.”
Sem o Hydrawise: você oferece um controlador no estilo antigo
com sensores.
Com o Hydrawise: seus clientes têm acesso à conveniência do
Wi-Fi. Podem ver a economia de água na hora, ficando muito
impressionados.
Resultado: você amplia o seu negócio com maior margem de
venda dos produtos e seus clientes ficam satisfeitos por você
oferecer o que há de mais novo em tecnologia.

"Preciso fazer ajustes sazonais."
Sem o Hydrawise: você precisa dirigir até os locais dos clientes e
perder tempo ajustando manualmente cada controlador.
Com o Hydrawise: os controladores ajustam automaticamente
as programações de irrigação com base nas condições
meteorológicas locais.
Resultado: você economiza 15 minutos por cada local, além do
tempo de viagem.

COMPARAÇÃO ENTRE OS SISTEMAS DE WI-FI
Os benefícios oferecidos pelo plano Hydrawise Starter superam os recursos dos concorrentes. Os
planos Hydrawise Enthusiast e Contractor trazem componentes extras para auxiliar no crescimento
da sua empresa. A plataforma está em constante evolução, graças às informações e comentários
de nossos prestadores de serviço. Para mais informações sobre os planos do Hydrawise, acesse
hydrawise.com/plans.
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⬤
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⬤
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RECURSOS DO PRESTADOR
DE SERVIÇOS
Acesso do prestador de serviços

⬤

Painel do prestador de serviços

⬤

Permissões personalizadas

⬤

De 5 a mais de 1.000 controladores

⬤

Integra-se com o software
do prestador de serviços

⬤

Programações e layout de irrigação

⬤

Relatórios avançados

⬤

Mensagens de clientes

⬤

Registros de alteração do controlador

⬤

⬤ Indica os recursos que fazem parte dos planos básicos.

⬤

Indica os recursos limitados que fazem parte dos planos básicos.

RECURSOS EXTRAS
Treinamento online do Hydrawise | A Hunter oferece um programa de treinamento completo
sobre o Hydrawise com hardware, software e ferramentas empresariais. O programa está disponível em
training.hunterindustries.com. Ao terminar, você receberá um certificado de conclusão do Hydrawise.

Suporte online para o Hydrawise | Encontre suporte para o software Hydrawise em
support.hydrawise.com.

Suporte para o controlador compatível com o Hydrawise | Encontre suporte para o
controlador compatível com o Hydrawise em support.hunterindustries.com.

Aplicativo SiteRec da Hunter | Utilize esse aplicativo prático e gratuito para organizar e utilizar a
marca em seus serviços, recomendar sistemas de irrigação, gerar cotações e mostrar aos proprietários os
benefícios do uso do Hydrawise. Há disponível também folhetos e panfletos para os proprietários. Para ver
esses recursos, acesse siterec.hunterindustries.com.

PERGUNTAS FREQUENTES
O controlador pode ser instalado e operado sem Wi-Fi?
O controlador pode ser programado por meio da tela de toque e operado sem Wi-Fi, embora o
Wi-Fi seja necessário para a configuração online e o acesso remoto. Para mais informações,
acesse hydrawise.com/offline.

Preciso pagar uma taxa mensal para usar o Hydrawise?
Não. Os planos Home e Contractor Starter do Hydrawise são gratuitos e disponibilizam mais recursos
para ampliar seus negócios do que outros controladores por Wi-Fi. Há outros recursos disponíveis nos
planos pagos. Para mais informações, acesse hydrawise.com/pricing.

Como prestador de serviço, como isso beneficia minha empresa?
O Hydrawise foi desenvolvido para ajudá-lo a gerenciar os controladores do seu cliente. Você pode
alternar rapidamente entre os controladores e fazer alterações quando quiser. É possível também
configurar os controladores do cliente para enviar alertas dos sistema diretamente para você.
Para mais informações, acesse hydrawise.com/contractors.

Onde posso encontrar evidências de economia de água pelo uso do Hydrawise?
No painel de controle do Hydrawise encontra-se a calculadora de economia de água do Hydrawise.
Ela mostra a quantidade aproximada de água que você economizou com sua unidade do Hydrawise nos
últimos 7 dias. Há também disponível uma calculadora que estima a economia de água no local do seu
cliente, com base no histórico dos últimos 10 anos. Veja mais informações em hydrawise.com/save.

Qual é o grau de segurança de um controlador Wi-Fi com Hydrawise?
O software do Hydrawise na web e os controladores com Wi-Fi atendem aos rigorosos padrões
de segurança definidos pela Wi-Fi Alliance®. Foram testados também de forma independente
por uma empresa de segurança para garantir a operação segura da internet. As informações
de cartões de crédito e senhas não são mantidas em nossos sistema. Para mais informações,
acesse hydrawise.com/pro.

Nossa motivação é ajudar os clientes a terem sucesso. Nossa paixão por
inovação e engenharia está em tudo o que fazemos, e o nosso compromisso
é oferecer um atendimento excepcional aos nossos clientes para que façam
parte da família Hunter por muitos anos.

Gregory R. Hunter, Presidente da Hunter Industries

Gene Smith, Presidente da divisão de Irrigação Paisagística
e Iluminação Externa
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