OPROGRAMOWANIE HYDRAWISE®
Profesjonalne zarządzanie nawadnianiem w wielu
lokalizacjach zapewnia niezrównane narzędzia dla
wykonawców i korzyści związane z oszczędzaniem wody

KLUCZOWE KORZYŚCI
Kompleksowe rozwiązanie do zarządzania
dla wykonawców

Najbardziej zaawansowany system sterowania
nawadnianiem poprzez sieć Wi-Fi

Oprogramowanie Hydrawise zapewnia najlepsze
rozwiązanie do zarządzania nawadnianiem i
systemami klientów bez konieczności odwiedzenia
danej lokalizacji osobiście!

Oprogramowanie Hydrawise jest kompatybilne z
szeroką gamą sterowników firmy Hunter, aby zapewnić
całkowitą elastyczność projektowania.

Czujniki

Pro-HC

HPC

X2/WAND

Przepływomierz
HC

Wypróbuj oprogramowanie Hydrawise już dziś,
bez sprzętu, na stronie hydrawise.com.

Sprawdzony system oszczędzania wody z funkcją
nawadniania na podstawie przewidywań pogodowych
dzięki technologii Predictive Watering™

System Hydrawise automatycznie dostosowuje
harmonogramy nawadniania na podstawie lokalnych
warunków pogodowych, co eliminuje konieczność
ręcznej korekty sterowników w terenie. Z poziomu
swojego konta użytkownik może także modyfikować
nawadnianie lub je wstrzymywać w każdym
obsługiwanym sterowniku.
PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

Słonecznie

Pochmurno

Deszczowy

75° / 24°

68° / 20°

65° / 18°

hydrawise.com

HCC

HC

Rozwijaj swoją firmę

Dzięki alertom oprogramowania Hydrawise można
zapewnić każdemu klientowi usługi na najwyższym
poziomie poprzez naprawianie uszkodzonych rur lub
wadliwych elektromagnesów, zanim wystąpią poważne
zniszczenia terenów zielonych.

W TERENIE
①

Wyzwanie: zadzwonił właśnie Twój klient z informacją, że na jego podwórku pojawiła się
spora kałuża. Prosi Cię o natychmiastowy przyjazd na miejsce i zdiagnozowanie problemu.
Rozwiązanie: dzięki monitorowaniu przepływu oprogramowanie Hydrawise natychmiast
wykrywa wyciek, odcina strefę i wysyła powiadomienie na telefon, informując o miejscu
wycieku. Dzięki temu można bezzwłocznie zaplanować wizytę konserwacyjną.

②

Wyzwanie: Twoja klientka jest zmartwiona niektórymi uschniętymi roślinami. Zauważyła,
że nawadnianie na tym obszarze nie działa, i prosi o pokrycie kosztów nowych roślin.
Rozwiązanie: dzięki oprogramowaniu Hydrawise otrzymujesz natychmiastowe
powiadomienie w przypadku awarii zaworu. Oznacza to, że możesz natychmiast
rozwiązać problem, zanim jakiekolwiek rośliny uschną.

W BIURZE PROJEKTOWYM

Uzyskaj znaczne oszczędności czasu pracy
w każdej lokalizacji, korzystając z aplikacji
Hydrawise. Do przygotowania systemu do zimy
oraz do jego wiosennego uruchomienia wystarczy
jeden pracownik.

• Dzięki w pełni zdalnemu dostępowi możesz uniknąć straty czasu
niezbędnego na przejazd do miejsca instalacji sterowników
i wykonanie korekt ich pracy w związku z nieoczekiwanymi
zdarzeniami pogodowymi.
• Nigdy nie musisz się martwić niskimi ofertami przetargowymi
Oprogramowania Hydrawise umożliwia wyprzedzenie
konkurencji, oferując narzędzia potrzebne do zapewnienia
doskonałej obsługi klienta przez cały czas.

PORÓWNANIE OPROGRAMOWANIA HYDRAWISE
CHARAKTERYSTYKA

Hydrawise

Konkurent 1

Konkurent 2

Konkurent 3

Publiczne, osobiste i wirtualne stacje
meteorologiczne

●

»

Dostosowanie do pogody

●

●

Programy do ukorzeniania

●

E-maile z raportami dotyczącymi
nawadniania

●

Sterowanie za pomocą smartfona, tabletu,
komputera

●

Dostęp dla wykonawcy

●

Niestandardowe uprawnienia

●

Arkusze zadań

●

Alerty o niskim i wysokim przepływie

●

Alerty uszkodzeń okablowania

●

Rejestry zdarzeń sterownika

●

Kontrola oświetlenia terenu

●

Sterowanie głosowe i automatyzacja

●

»

●

●

●

»

●
●

●

●

SYSTEMY NAWADNIANIA PRZEZNACZONE DLA POSESJI PRYWATNYCH

Built on Innovation
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