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01   Tiết kiệm thời gian: Có thể quản lý từ
        bất kỳ đâu trên thế giới 

02 Tiết kiệm tiền: Không cần đến tận nơi 
       để xem xét vì có thể thay đổi lịch trình
       từ bất kỳ nơi nào 

03   Bộ điều chỉnh Predictive WateringTM:
 Đồng bộ với dữ liệu thời tiết địa phương 
 để điều chỉnh lịch trình tiết kiệm nước

   

  

 

  
 
  

 

  

 
 
 
 
   

 

  
 

  
  
   
  
   
 

 
 
 
 

  
 

 

 
 
  
  
  

 

BỘ ĐIỀU KHIỂN NGOÀI TRỜI PRO-HC 
CHUYÊN NGHIỆP, TÍCH HỢP WIFI 
VỚI PHẦN MỀM HYDRAWISE 
Quản lý bộ điều khiển Pro-HC của bạn từ mọi nơi trên toàn thế giới bằng thiết bị thông minh 
hoặc trình duyệt web với phần mềm đám mây Hydrawise. Ứng dụng Predictive Watering 
(Dự báo Tưới nước) giúp điều chỉnh lịch trình tưới dựa trên dự báo về nhiệt độ, xác suất mưa, 
tốc độ gió và độ ẩm để tiết kiệm nước tối đa trong khi giữ cho cảnh quan luôn xanh đẹp. Cài đặt 
thêm Đồng hồ đo lưu lượng HC và thiết lập thông báo tự động để nhận được các cảnh báo về 
đường ống hoặc vòi phun nước bị vỡ. 

Phần mềm đám mây Hydrawise là một công cụ quản lý nước thân thiện với người dùng. Chủ 
nhà có thể sử dụng Predictive Watering để giảm hóa đơn tiền nước. Nhà thầu có thể vừa tiến 
hành quản lý lượng nước vừa giám sát đường ống và hệ thống điện. Như thế, phần mềm tưới 
chuyên nghiệp thật hữu dụng cho tất cả mọi người!

Bộ điều khiển Pro-HC được chứng nhận Smart WaterMark (Sử dụng nước thông minh) khi 
kết nối với Phần mềm Hydrawise.

 Dùng thử Hydrawise!
 Truy cập hydrawise.com 

Tìm hiểu thêm. Truy cập tuoitudong.com.vn hoặc liên hệ với Viet Garden thông qua hotline 0918 099 856.

Ready



BỘ ĐIỀU KHIỂN PRO-HC - TÍNH NĂNG VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tính năng vượt trội 

• Predictive Watering: Điều chỉnh lịch tưới mỗi ngày 

(dựa trên dữ liệu thời tiết địa phương) theo dõi trong quá 

khứ, hiện tại và dự báo nhiệt độ, lượng mưa, độ ẩm và tốc 

độ gió. Điều này cho phép điều chỉnh thời gian và lịch tưới 

nước để sử dụng nước tiết kiệm và đảm bảo hiệu quả cấp 

nước cho cây trồng. 

• Phát hiện và cảnh báo dây dẫn: Bộ điều khiển Pro-HC 

liên tục theo dõi dòng điện dẫn đến van điện từ. Nếu dòng 

điện quá cao hoặc quá thấp, Hydrawise sẽ cảnh báo và 

cho bạn biết van nào hoạt động không bình thường. Điều 

này cho phép bạn sửa van bị lỗi trước khi cảnh quan bị 

thiệt hại. 

• Cổng cảm biến nâng cao: Hai cảm biến đa năng có thể 

được sử dụng với nhiều chức năng khác nhau. Cổng cảm 

biến ứng với Đồng hồ đo lưu lượng HC theo dõi và cảnh 

báo dòng chảy, cũng như Cảm biến độ ẩm và cảm biến 

mưa Hunter Clik để nhận biết khi nào nên ngưng tưới. Các 

cảm biến này cũng có thể bắt đầu một chu kỳ tưới mới, cho 

phép bạn khởi động tùy chỉnh dựa trên các chỉ số cảm 

biến. 

• Bền bỉ với thời gian: Pro-HC có thiết kế cửa đôi, cực kỳ 

bền trong mọi thời tiết. Nó cũng bao gồm bảng nối đầu ra 

lớn để dễ dàng lắp đặt hệ thống dây điện từ.

 

     

Lợi ích chính 

• Giao diện màn hình cảm ứng dễ sử dụng 
• Wifi được kích hoạt để kết nối đơn giản và 
nhanh chóng với mạng internet 
• Có 6, 12 và 24 kênh tưới cố định 
• Cổng cho van tổng, khởi động bơm 
• Bảng đầu nối ra lớn 
• Cảm biến miliampe tích hợp 
• 2 cổng cảm biến 
• Bảo hành: 2 năm 

Model

 
 

 

 
 

 

Đồng hồ đo lưu lượng HC (20 mm)
đầu ren MBSP 
Chiều cao: 8 cm 
Chiều dài: 23.2 cm 
Chiều sâu: 8 cm 

Đồng hồ đo lưu lượng HC (25 mm) 
đầu ren MBSP 
Chiều cao: 9.3 cm 
Chiều dài: 26.2 cm 
Chiều sâu: 8 cm

CÁC LỰA CHỌN LƯU LƯỢNG KẾ HC

Model

HC-075-FLOW 

HC-100-FLOW

HC-150-FLOW 

HC-200-FLOW

Đồng hồ đo lưu lượng HC (40 mm)
đầu ren MBSP 
Chiều cao: 16.2 cm 
Chiều dài: 43.1 cm 
Chiều sâu: 12.5 cm 

Đồng hồ đo lưu lượng HC (50 mm) 
đầu ren MBSP 
Chiều cao: 16.2 cm 
Chiều dài: 44.7 cm 
Chiều sâu: 12.5 cm

 
   

Nhựa - Ngoài trời 
Chiều cao: 22.8 cm 
Chiều rộng: 25 cm 
Chiều sâu: 10 cm

 
  

Nhựa - Trong nhà 
Chiều cao: 21 cm 
Chiều rộng: 24 cm 
Chiều sâu: 8.8 cm
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Helping our customers succeed is what drives us. While our passion for innovation and engineering 
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CÁC THÔNG SỐ PRO-HC: KẾT HỢP 1+2+3+4

   3 Loại model 4 Các tùy chọn

(trống) = Không có(trống) = Ngoài trời 
(biến áp trong)
i = Trong nhà
(biến áp cắm vào)

2 Biến áp 

 00 = 120 VAC  

01 = 230 VAC

 

E = 230 VAC với đầu 
nối châu Âu 

A = 230 VAC với đầu 
nối từ Úc (model 
ngoài trời có thêm 
dây đeo)

  1 Model 

PHC-6 = 6 kênh 
tưới 

PHC-12 = 12 kênh 
tưới 
PHC-24 = 24 kênh 
tưới

Ví dụ:
PHC-2401= 24 kênh tưới, 230 VAC, bộ điều khiển vỏ nhựa để ngoài trời

 

Mô tả
Lưu lượng kế HC với đầu ren MNPT 
3⁄4" (20 mm)
Lưu lượng kế HC với đầu ren MNPT 
1" (25 mm)
Lưu lượng kế HC với đầu ren MNPT 
11⁄2" (40 mm) 
Lưu lượng kế HC với đầu ren MNPT 
2" (50 mm)

HC-075-FLOW-B    Lưu lượng kế HC với đầu ren MBSP 

                                20 mm 
HC-100-FLOW-B    Lưu lượng kế HC với đầu ren MBSP 
                                25 mm 
HC-150-FLOW-B    Lưu lượng kế HC với đầu ren MBSP 
                                40 mm 
HC-200-FLOW-B    Lưu lượng kế HC với đầu ren MBSP 
                                50 mm


