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SOFTVÉR HYDRAWISE® 
Najlepšia platforma na riadenie zavlažovania v rámci odvetvia Hydrawise umožňuje profesionálne 
spravovanie viacerých lokalít a pre koncových používateľov poskytuje širokú škálu užitočných funkcií, 
ktoré šetria vodou.

FUNKCIA PREDICTIVE WATERING™

Funkcia Predictive Watering využíva minulé, súčasné 
a predpovedané údaje o počasí získané z internetu na 
automatické prispôsobenie sa lokálnym podmienkam 
v reálnom čase a zaistenie obrovských úspor vody pre majiteľov 
domov a koncových používateľov.

NASTAVENIE ZAVLAŽOVANIA PODĽA PROGRAMU 
ALEBO ZÓNY

Nakonfigurujte harmonogramy presne podľa svojich 
predstáv: pomocou programov alebo zón.Ak chcete vytvoriť 
harmonogramy pomocou programov, môžete si zachovať svoj 
štýl riadenia.

VIRTUAL SOLAR SYNC™

Funkcia Virtual Solar Sync používa každodenné merania 
evapotranspirácie z vami vybraných meteostaníc na podporu 
nastavení funkcie Predictive Watering na vašej riadiacej 
jednotke, aby ste ušetrili ešte viac vody.

MONITOROVANIE SYSTÉMU

Funkcia sledovania prietoku a ventilov vás upozorní na výskyt 
problému, aby ste mohli rýchlo zabrániť degradácii plochy ešte 
predtým, než dôjde k jej závažnému poškodeniu.

MONITOROVANIE POČASIA

Funkcia webového monitorovania klímy umožňuje automatické 
prispôsobovanie zavlažovacích systémov miestnej 
poveternostnej situácii. Zabezpečí, aby rastliny zostali zdravé – 
za dažďa aj za sucha.

DIAĽKOVÉ RIADENIE

Upravujte programy a sledujte stav riadiacej jednotky 
a zavlažovacieho programu bez potreby návštevy lokality.

UKLADANIE PLÁNOV A NÁVRHOV OD ZÁKAZNÍKOV

Pripojte plány zavlažovacích systémov k riadiacim jednotkám 
vašich zákazníkov, aby ste sa k nim dokázali v teréne ľahko 
dostať. Už nikdy nemusíte hľadať, kde sa skrývajú potrubia 
alebo šachtice na ventily. 

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE NA MIESTE

Premeňte svoj smartfón na diaľkový ovládač, aby ste mohli 
vykonávať zmeny a ovládať zavlažovací systém bez hľadania 
riadiacej jednotky.

Šetrite vodou Vybudujte silnejšiu firmu

Spravujte z akéhokoľvek miesta

Chráňte prírodu

Šetrite čas aj prácu

FIREMNÉ OZNAČENIE

Postarajte sa, aby vás zákazníci okamžite rozpoznali, a pridajte 
do svojho konta v systéme Hydrawise svoje firemné logo 
a informácie.

FIREMNÝ ÚČET

Spravujte prístup zamestnancov s rôznymi úrovňami povolení.
Jednoducho odstraňujte alebo pridávajte zamestnancov.
Pridávajte a ukladajte súbory, zavlažovacie programy, 
trasovanie alebo iné dokumenty, ku ktorým môžu pristupovať 
vaši zamestnanci.

POSIELANIE SPRÁV

Komunikujte prostredníctvom správ so zákazníkmi 
a zamestnancami prostredníctvom aplikácie Hydrawise.

GLOBÁLNY PRÍSTUP PROSTREDNÍCTVOM 
APLIKÁCIE A WEBU

Posaďte sa a oddychujte. So systémom Hydrawise máte 
všetko potrebné na dosah ruky. Vzdialený prístup vám umožní 
pohodlne sledovať, spravovať a monitorovať jednotky na 
riadenie zavlažovania zo smartfónu, tabletu alebo počítača.

KOMPATIBILITA S INTELIGENTNOU DOMÁCNOSŤOU

Systém Hydrawise sa dá hladko integrovať s viacerými 
špičkovými riešeniami inteligentnej domácnosti.

SPRÁVCA VIACERÝCH LOKALÍT

Spravujte zákazníkov alebo viaceré lokality pomocou našich 
jedinečných firemných nástrojov.

• Zhrnutie všetkých riadiacich 
jednotiek

• Mapa riadiacich jednotiek

• Zoznam zákazníkov/lokalít

• Vyhľadanie zákazníkov 
a riadiacich jednotiek

• Zobrazenie udalostí 
a denníkov všetkých 
riadiacich jednotiek

• Zobrazenie výstrah všetkých 
riadiacich jednotiek

• Globálne nastavenie 
ovládania

 - Výstrahy

 - Zavlažovacie plány

 - Časy spustenia

 - Spúšťače zavlažovania

• Rýchly výber riadiacich 
jednotiek

• Generovanie hárkov úloh

• Spravovanie subdodávateľov 
alebo regiónov

VYBUDUJTE SILNEJŠIU FIRMU

Pridávajte služby, zvyšujte príjmy a spokojnosť zákazníkov 
a môžete si byť istí, že softvér Hydrawise vám bude pri 
rozširovaní podnikania kryť chrbát.
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Riadiaca jednotka HC
6 a 12 sekcií

Riadiaca jednotka Pro-HC
6, 12 a 24 sekcií

Riadiaca jednotka HCC
8 až 54 sekcií, podpora dvoch vodičov EZDS

Merač prietoku HC
Pridajte voliteľný merač prietoku, ak chcete 
dostávať upozornenia o prietoku a sledovať 
spotrebu vody
Nie je dostupné pre model X2

Riadiaca jednotka X2 s modulom WAND
4, 6, 8 a 14 sekcií

Riadiaca jednotka HPC
4 až 16 sekcií

Smart WaterMark
Považuje sa za spoľahlivý nástroj na úsporu vody

Prístup k softvéru Hydrawise je bezplatný pre všetkých používateľov na celom svete. 
Pre sprístupnenie rozšírených funkcií je možné si zakúpiť ročné predplatné softvéru. 
Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte stránku hydrawise.com.


