HC Vezérlő
Hydrawise™
Internet alapú alkalmazással

TARTSA KÉZBEN AZ ÖNTÖZŐRENDSZERE VEZÉRLÉSÉT, BÁRMIKOR ÉS BÁRHONNAN.
Kevesebbet kell a karbantartókat felhívnia, ha az öntöző rendszerét távolról is kézben tudja tartani a
telefonjáról, a táblagépéről vagy a számítógépéről, az időponttól és a helytől függetlenül.

KÖNNYEN
HASZNÁLHATÓ
Egyszerűen és egyértelműen telepíthető a
varázslóval lépésről
lépésre. A kezelőlap okos
telefonról, tabletről vagy
számítógépről
vezérelhető.
A HC vezérlőn érintőképernyő van.

TAKARÉKOS A VIZZEL

IDŐT TAKARÍT MEG

Az időjárás-érzékelő
információit és a helyi
előrejelzéseket használja,
hogy az öntözést előre
jelezze, megváltoztassa,
figyelje, mérje és
jelentést készítsen.

Bármikor távolról
hozzáférhet a vezérlőhöz
a telefonjáról, a
táblagépéről vagy a
számítógépéről.

A VÍZFELHASZNÁLÁST
FIGYELI
Külön tartozékként vízfogyasztás mérővel is fölszerelhető, hogy jelezze a
törött csöveket,
szórófejeket, a hibás
elektromos bekötéseket
és a szivárgó szelepeket.
Minden öntözési ciklusra
meg lehet nézni a vízfogyasztást, és
felfedezheti, ha egy kör
vízfelhasználása eltér a
normálistól.
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HC Vezérlő Hydrawise™
Internet alapú szoftverrel
JELLEMZŐI
A vevője vezérlőjét egy okos készülékről kezelheti otthonról vagy az irodából.
Okos öntözés a helyi időjárási viszonyoknak megfelelően, az öntözés az időjárás előrejelzés
alapján történik. PREDICTIVE WATERING™
A távvezérlés hatékonyságának növelésére használja az alkalmazást.
Rögzített program az öntözés előrejelzésével, ami a hőmérséklet, a csapadék, a légnedvesség és
a szélsebesség előrejelzésén alapul.
Szabadon hozzáfér a repülőtéri meteorológiai állomás adataihoz a helyi időjárási körülményeket
meghatározáshoz.
On-line tárolja az öntözés- és a kert tervét.
Használja az alkalmazást, hogy vészjelzést kapjon, ha a távolban hiba van.
Teljes grafikus érintőképernyő hátsó megvilágítással.

Kössön be egy Rain-Clik®-et a
jobb védelemért és az öntözés
helyi kikapcsolásához eső esetén

KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKOK
Figyelje az átfolyó vízmennységet is, szereljen föl egy átfolyásmérőt. Figyelmezető jelet ad, ha
egy körön túl sok vagy túl kevés víz áramlik, körönként jeleneti a vízfelhasználást.
SMS-ben küld értesítést.
Nyomon követ legfeljebb 5 meteorológiai állomást a helyszíni időjárási információk ismeretéért.
A 12 körös vezérlőt akár 36 körig bővítheti.

KÜLÖN RENDELHETŐ

HC – A CIKKSZÁM FELÉPÍTÉSE: RENDELÉSHEZ: 1+ 2+ 3
1 Típusok
HC-601iE= 6 körös beltéri vezérlő WI-FI
kapcsolattal, transzformátor nélkül
HC-1201iE= 12 körös beltéri vezérlő WI-FI
kapcsolattal

2 Transzformátor
01 = 230 V~

Rendeljen egy átfolyásmérőt,
hogy vészhelyzetnél riasszon
és figyelje a vízfogyasztást

3Beltéri/kültéri
i = beltéri típus

Típusok
HC-1200M
HC-075-FLOW
HC-100-FLOW

Leírás
12 zónás bővítő modul
Vízmérő, ¾”-os menetű
Vízmérő, 1”-os menetű

Példák:
HC-601i = 6 körös, 230 V-os beltéri vezérlő műanyag házban, transzformátor nélkül
HC-601i-E = 6 körös, 230 V-os beltéri vezérlő műanyag házban, európai csatlakozóval
HC-1201i-E = 12 körös, 230 V-os beltéri vezérlő műanyag házban, európai csatlakozóval

HYDRAWISE SZOFTVER SZINTEK
Típusok
HC-PLAN-HOME
HC-PLAN-ENTHUSIAST
HC-PLAN-CONTRACTORSTARTER
HC-PLAN-CONTRACTOR
HC-PLAN-BRONZE

Leírás
Ingyenes, az alap szint, ingyenes időjárás állomás csatlakozással, az alkalmazáson
belüli jelentésekkel, 1 felhasználónak
Első szint a rajongóknak – SMS figyelmezetést fogad, kiegészítő időjárás érzékelőket
is használja
Ingyenes, 5 vezérlőt figyel és 5 fős telepítő csoportot szolgál ki

Második szint a telepítőknek – 50 vezérlőt figyel és 5 fős telepítő csoportot szolgál ki
Harmadik szint a telepítőknek – 100 vezérlőt figyel és 15 fős telepítő csoportot
szolgál ki
HC-PLAN-SILVER
Negyedik szint a telepítőknek – 150 vezérlőt figyel és 30 fős telepítő csoportot
szolgál ki
HC-PLAN-GOLD
Ötödik szint a telepítőknek – 200 vezérlőt figyel és 45 fős telepítő csoportot szolgál
ki
HC-PLAN-PLATINUM
Hatodik szint a telepítőknek – 200-nál több vezérlőt figyel és 45 fős telepítő
csoportot szolgál ki
Minden megvásárolt szoftver szint 1 évig használható
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