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WAAROM HUNTER HYDRAWISE?
 Makkelijk instelbaar via WIFI, geen IP adres nodig

 Standaard leverbaar met 6 of 12 stations

 Ontvang alerts en los problemen op via de app

 Controleer uw beregeningssysteem via een smartphone of tablet vanuit uw kantoor of thuis

 Slimme beregening gebaseerd op lokale weerberichten d.m.v. Predictive Watering programma

 Maak een vast schema gebaseerd op temperatuur, neerslag, vochtigheid en windsnelheid

 Online opslaan van irrigatie- en landschapsplattegronden

 Voorzien van een volledig grafisch touchscreen met achtergrondverlichting

 Optionele flowmeter voor automatische meldingen in geval van een kapotte leiding 
 of sproeier en het monitoren van waterverbruik

 Ook leverbaar in outdoor behuizing met 6, 12 of 24 stations

 Uit te breiden tot 24 en 36 stations met 12 station modules
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CONTROLE OVER BEREGENINGSSYSTEMEN, 
ALTIJD EN OVERAL

Of u wel of niet dient te beregenen is afhankelijk van de weersomstandig-
heden. Met de Hunter HC Hydrawise kunt u voorspellend beregenen. 
De beregeningscomputer met WIFI past het programma aan op de 
verwachte temperaturen, kans op neerslag, wind en vochtigheid. Op 
deze manier hoeft u niet thuis te zijn voor de beregening. Daarnaast zorgt 
de Hydrawise voor een efficiënte beregening, waardoor u maximaal water 
bespaart met behoud van een gezonde en mooie tuin. 

MAKKELIJK IN GEBRUIK
Hunter Hydrawise geeft, op elk gewenst 
moment van de dag, wereldwijd toegang 
tot uw beregeningssysteem via een 
mobiele telefoon, tablet of computer. 
De mobiele apparaten maken het 
mogelijk om het beregeningssysteem 
te bekijken, managen en monitoren.

INZICHT IN WATERVERBRUIK
De gebruikersomgeving van Hydrawise
laat het waterverbruik zien voor
elke bewateringscyclus. SMS alerts
kunnen ingesteld worden om onnodig
waterverbruik te voorkomen.

WATERBESPARING
Hydrawise bespaart water. Het
beregeningsschema wordt aangepast
aan de lokale weersvoorspellingen
door middel van Predictive Watering™.
Dit zorgt voor een efficiënte en
evenwichtige beregening.

TIJDBESPARING
Via mobiele apparaten heeft u
toegang tot de gebruikersomgeving.
U bepaalt de beregeningsbehoefte
en Hydrawise zorgt voor de rest.
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