
A Hydrawise automatikusan beállítja az öntözési 
ütemezést a helyi időjárási körülmények alapján, 
így nem kell a vezérlőket manuálisan beállítani 
a helyszínen. Az öntözést módosíthatja vagy 
felfüggesztheti az összes vezérlőn a saját fiókjából.

Ez a professzionális, több helyszín öntözését 
irányító rendszer páratlan telepítői eszközöket 
és víztakarékos megoldásokat kínál

A telepítő minden kezelői feladatot meg tud 
oldani.

A legteljesebb Wi-Fi-n keresztül irányított 
öntözésvezérlő rendszer

A Hydrawise szoftver tökéletes öntözési és 
ügyfélkezelési megoldást biztosít anélkül, hogy minden 
helyszínre el kellene látogatnia!

A teljes tervezési rugalmasság érdekében a Hydrawise 
szoftver számos Hunter vezérlővel kompatibilis.

LEGFŐBB ELŐNYÖK

Fejlessze tovább vállalkozását
A Hydrawise riasztásoknak köszönhetően minden 
ügyfelének a legmagasabb szintű szolgáltatást 
tudja nyújtani, a törött csöveket vagy a hibás 
mágnesszelepeket még azelőtt kijavíthatja, mielőtt a 
tájban költséges kár keletkezne.

Bizonyítottan víztakarékos megoldás a  
Predictive Watering™ öntözés-előrejelzővel

HYDRAWISE® SZOFTVER

hydrawise.com

Próbálja ki a Hydrawise szoftvert még ma, 
hardver nélkül, a hydrawise.com oldalon.
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CSALÁDI HÁZAK ÉS KÖZTERÜLETEK ÖNTÖZÉSÉRE | Built on Innovation®

Tudjon meg többet. Látogasson el a hunterindustries.com oldalra

A TERVEZŐIRODÁBAN
• A teljeskörű távoli hozzáféréssel több száz órányi vezérlő-

beállítással töltött utazási- és munkaidőt takaríthat meg váratlan 
időjárási események esetén.

• Soha nem kell aggódnia az alacsony ajánlatok miatt. A 
Hydrawise jóval a versenytársak előtt tartja Önt azáltal, hogy 
biztosítja azokat az eszközöket, amelyekre szüksége van 
ügyfelei folyamatos kiváló kiszolgálásához.

A HYDRAWISE SZOFTVEREK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

A TEREPEN

① Kihívás: Ügyfele épp telefonált. Egy nagy tócsa van az udvarán, és azt kéri, hogy 
azonnal menjen ki a helyszínre, és keresse meg a probléma okát.
Megoldás: Az átfolyó vízmennyiség figyelésével a Hydrawise azonnal észleli 
a szivárgást, leállítja az öntöző kört, és riasztást küld az Ön telefonjára, 
tájékoztatva a szivárgás helyéről, így már előre megtervezheti a karbantartási 
időpontot.

② Kihívás: Ügyfele bosszús néhány elpusztult növény miatt. Feltűnt neki, hogy 
az öntözés nem működik ezen a területen, és azt akarja, hogy Ön fizessen az 
újraültetésért.
Megoldás: A Hydrawise segítségével Ön azonnali riasztást kap, ha a szelepek 
meghibásodnak. Ez azt jelenti, hogy a problémát gyorsan kijavíthatja, mielőtt a 
növények elpusztulnak. 

Jellemzői Hydrawise 1. versenytárs 2. versenytárs 3. versenytárs

Nyilvános, személyes és virtuális 
meteorológiai állomások

● »

Időjárás beállítások ● ●

Növekedési programok ●

Öntözési jelentések e-mailben ●

Vezérlés okostelefonról, tabletről vagy 
asztali számítógépről ● ● ●

Telepítői hozzáférés ● » ● »

Testreszabott engedélyek ●

Munkalapok ●

Riasztások kis és nagy átfolyó  
vízmennyiség esetén ●

Riasztások hibás bekötés esetén ●

Naplózás a vezérlő eseményeiről ●

A táj megvilágításának vezérlése ● ●

Hangalapú vezérlés és automatizálás ● ● ● ●

Jelentős munkaerőt takaríthat meg minden 
helyszínen a Hydrawise alkalmazás segítségével. 
Egyetlen munkatárs segítségével felkészülhet a 
téliesítésre és a tavaszi indításra.


