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Sterownikifirmy Hunter z 
ekranem dotykowym do 
zastosowań przydomowych 
to najlepszy wybór, który 
zapewnia wydajne i niezawodne 
nawadnianie na podstawie 
przewidywań pogodowych.

Przepływomierz HC 
Przepływomierze umożliwiają 
wykrywanie pękniętych rur, 
uszkodzonych głowic zraszaczy oraz 
wadliwych przewodów lub zaworów.

Dostępne w wersji bezprzewodowej!

Produkty kompatybilne z 
oprogramowaniem Hydrawise

Umów się na spotkanie z lokalnym instalatorem systemów nawadniania, 
aby zobaczyć, jak zmaksymalizować wydajność systemu oraz 
zaoszczędzić zarówno wodę, jak i pieniądze. 

Najbardziej zaawansowany system sterowania nawadnianiem poprzez sieć Wi-Fi
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Zaoszczędź 
do 50% na 
rachunkach 

za wodę

Zarządzaj systemem z dowolnego miejsca

Zyskaj wygodny dostęp do systemu w dowolnym czasie, 
bezpośrednio ze swojego smartfona, tabletu lub przeglądarki 
internetowej i wykorzystaj możliwości zdalnego zarządzania. Zdalne 
monitorowanie umożliwia wygodne przeglądanie i kontrolowanie 
sterownika nawadniania oraz zarządzanie nim. 
 
 
Oszczędzaj wodę

Zaawansowany monitoring pogody za pośrednictwem sieci 
internetowej wykorzystuje lokalne prognozy pogody, w 
tym temperaturę, opady, prędkość wiatru oraz inne dane, i 
automatycznie dostosowuje działanie systemów nawadniania do 
lokalnych warunków atmosferycznych, aby zapewnić zdrowy wzrost 
roślin niezależnie od pogody.

Koniec z marnowaniem wody. Koniec z uschniętymi roślinami. 

Chroń swój ogród

System HydrawiseTM, stworzony do zarządzania różnymi terenami 
zielonymi niezależnie od stref klimatycznych, zapobiega 
nadmiernemu lub niedostatecznemu nawadnianiu, zapewniając 
roślinom optymalne warunki wegetacji. 
 
 
Dodaj swojego wykonawcę

Wbudowane monitorowanie natężenia przepływu i zaworów 
natychmiast ostrzega profesjonalnego wykonawcę terenów 
zielonych o wystąpieniu jakiegokolwiek problemu. Dzięki 
temu masz zawsze pewność, że tereny zielone wokół domu są 
chronione, a system nawadniania jest w dobrych rękach.

„Każdego lata nasze rachunki za wodę przekraczały 100 
dolarów, i to za utrzymanie naszego małego trawnika i 
innych roślin w dobrym stanie. Od czasu zainstalowania 
systemu Hydrawise nasze opłaty za wodę spadły ze 137 
do 74 dolarów!” 

– Darlene, Las Vegas, Nevada 
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