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Đồng hồ đo lưu lượng HC:

Đồng hồ đo lưu lượng cho phép 
bạn phát hiện đường ống bị  hỏng, 
đầu phun và hệ thống dây điện 
hoặc van bị lỗi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sản phẩm có Hydrawise:

Bộ  điều khiển:

Bộ điều khiển dành cho khu dân cư 
với màn hình cảm ứng của Hunter 
là lựa chọn tốt nhất để dự đoán 
tưới một cách khoa học và 
đáng tin cậy.

  Lên lịch hẹn với nhà thầu quản lý tưới nhà bạn để 
được tư vấn về cách tối ưu hóa năng suất tưới, nhằm tiết 
kiệm nước và tiền của.
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Hệ thống điều chỉnh tưới bằng Wifi tiên tiến nhất trên thị trường 

H C

HCC

HPC

PRO-HC



Tiết kiệm 50% 
hóa đơn tiền 

nước nhà bạn!

  

 
 

 

 

 

 

Quản lý từ mọi nơi 
Dễ dàng truy cập vào hệ thống bất cứ lúc nào từ điện 
thoại thông minh, máy tính bảng hoặc web của bạn để 
sở hữu một loạt các khả năng quản lý từ xa. Bạn có thể 
xem, quản lý và giám sát bộ điều khiển tưới của mình 
một cách thuận tiện nhất!

Tiết kiệm nước 
Nền tảng web giám sát khí hậu nâng cao sử dụng dữ liệu 
dự báo từ địa phương gồm nhiệt độ, lượng mưa, tốc độ gió 
và các yếu tố khác để tự động điều chỉnh hệ thống tưới tiêu 
của bạn phù hợp với điều kiện thời tiết của khu vực, đảm 
bảo cây trồng vẫn khỏe mạnh - dù mưa hay nắng. Không 
còn lãng phí nước. Không còn cây héo.

   
 
   
 
 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 Bảo vệ cảnh quan 
 Được thiết kế để quản lý các cảnh quan khác nhau trên các 

vùng khí hậu khác nhau, Hydrawise ngăn việc tưới quá 
nhiều hoặc quá ít, đảm bảo cây của bạn nhận được chính 
xác những gì chúng  cần để duy trì sự khỏe mạnh và phát 
triển. 

Quản lý chung với nhà thầu của bạn 
Bộ giám sát dòng chảy và van sẽ cảnh báo ngay lập tức cho 
nhà thầu cảnh quan của bạn trong trường hợp có sự cố, vì 
vậy bạn có thể yên tâm rằng không gian sống ngoài trời của 
bạn vẫn được bảo vệ và hệ thống tưới tiêu của bạn luôn hoạt 
động tốt.

 Tìm hiểu thêm tại hydrawise.com
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“Mỗi mùa hè, hóa đơn tiền nước của chúng tôi lên đến hơn 
100 USD chỉ để giữ cho sân cỏ nhỏ và mấy loại cây cảnh 
được xanh tốt. Kể từ khi lắp đặt thiết bị Hydrawise, hóa đơn 
tiền nước của chúng tôi đã giảm từ 137 USD xuống 74 USD! ”

- Chị Darlene - Las Vegas, Nevada




