Agri Automation

Seria KL-6000

Kompleksowy komputer sterujący klimatem dla Twojej hodowli świń.
•
•
•
•
•
•

Komputer dla 2, 5 lub 10 pomieszczeń
Może być dostosowany do Twoich warunków I wymagań
Możesz zdecydować, aby nie wyświetlać funkcji, których nie używasz
Duży wyświetlacz graficzny dla pełnego przeglądu Twojego chlewu
Szybki i prosty w ustawieniu
Zabezpieczona łączność z  Farm onnect
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Agri Automation
Seria KL-6000: Najlepsze rozwiązanie klimatyczne dla Twojej hodowli

Komputery serii KL-6000 mają różne funkcje kontroli w tym: ogrzewanie, wentylacja, chłodzenie, wymiana ciepła I krzywe wzrostu. Specjalna regulacja klimatu Ecovent
dla układu centralnych wlotów powietrza i klimatyzatorów sprawia, że ta seria idealnie nadaje się do automatycznego zarządzania Twoim klimatem. Nie wyświetlając
funkcji, których nie używasz, możesz dostosować komputer do konkretnej sytuacji
w Twojej hodowli. To sprawia, że jest jeszcze bardziej przyjazny użytkownikowi i przejrzysty. Duży wyświetlacz graficzny  zapewnia pełny przegląd sytuacji w chlewie
za jednym spojrzeniem. Konstrukcja modułowa tych kontrolerów, umożliwia łatwe
wdrażanie wszystkich rozszerzeń w przyszłości. Seria KL-600 została opracowana
w codziennej praktyce we współpracy z naszymi klientami -  innymi hodowcami.

Specyfikacja Techniczna KL-6000 series
Ogólne:

• napięcie zasilania: 230V - 50/60Hz
• budowa modułowa za pomocą
magistrali ST
• łączność poprzez: RS-485 PCB
• certyfikat ochrony: IP-54
• wymiary: 360 x 320 x 155 mm

Farm onnect

AQC

Farm Connect jest innowacyjnym systemem opartym na “chmurze”, który dzięki
zastosowaniu wejścia IP-485 umożliwia
na dostęp do informacji o gospodarstwie
z każdego miejsca na świecie.  Wszystkie
informacje dotyczące zarządzania z komputerów są przechowywane w chmurze
dzięki zabezpieczonej łączności VPN.
Używając przeglądarki do zalogowania
się i wszystkie dane nawet te dotyczące
różnych lokacji są zebrane w jednym
miejscu co zapewnia pełny przegląd.
Farm zapewnia łączność z Twoją firmą
z każdego miejsca na świecie.

Doskonałe właściwości aerodynamiczne wentylatora pomiarowego I klap
kontrolnych (podwójne lub poczwórne)
systemu AQC umożliwiają niezawodną
kontrolę nad wentylacją. W połączeniu z
komputerem sterującym klimatem marki
Stienen, AQC może być wykorzystane
jako jednostka pomiaru I kontroli dla centralnego ogrzewania, oraz jako jednostka
pomiarowo-amortyzująca pod gniazdami
wentylacyjnymi.   Umożliwia to kontrolę
wydajności wentylacji począwszy już od
4 m/s. Standardowo AQC jest dostarczane razem z unikalnym złączem, gwarantującym bezproblemową instalację.

• Dostępny w 3 wersjach:
KL-6002
KL-6005
KL-6010

Wejścia i wyjścia:
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KL-61
KL-61 to lokalna stacja informacyjna ,
która doskonale pasuje do komputerów
zarządzających klimatem serii KL-6000.
Ta stacja informacyjna jest instalowana
w każdym pomieszczeniu należącym do
układu centralnego ogrzewania i umożliwia odczytanie temperatury i wentylacji
w danym pomieszczeniu za jednym spojrzeniem. Ponadto KL-61 informuje o
stanach grzewczych i alarmowych. Aby
oczyścić pokój, wystarczy przekręcić
pokrętło na pożądany poziom wentylacji. KL-61 zapewnia ci aktualny wgląd w
oddzielne pomieszczenia.              
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