PRIVA KLIMAATADVIES
U kent uw gewas als geen ander en weet precies welk klimaat het nodig heeft.
Tuinbouwautomatisering is voor u inmiddels heel vanzelfsprekend. Hoe kunt u beide aspecten
echter optimaal op elkaar afstemmen? In de praktijk blijkt de vertaalslag van teelt- naar
regelstrategie niet altijd eenvoudig; het ontbreekt u mogelijk aan tijd om alles optimaal te
benutten. Met Priva Klimaatadvies kunt u uw procescomputer en daarmee uw kasklimaat
optimaal benutten.

Uw teeltwensen vertaald naar een effectieve teeltstrategie

Advies van experts op het gebied van tuinbouwautomatisering

Een hogere gewasopbrengst

Hogere gewasopbrengst
Een klimaatadviseur van Priva is een specialist die uw klimaatwensen naadloos afstemt op de
mogelijkheden van uw tuinbouwautomatisering. Onze klimaatadviseurs zijn experts op gebied
van regelingen, procescomputers en tuinbouwautomatisering die bovendien alle benodigde
gewaskennis in huis hebben. Door deze factoren optimaal op elkaar af te stemmen, kan uw
gewas goed groeien en behaalt u gegarandeerd een hogere gewasopbrengst.
Onze klimaatadviseurs vervangen zeker niet uw huidige (externe) teeltadviseur. Samen
stemmen beide adviseurs hun advies af op de wensen van uw bedrijf.
Betere interpretatie = optimale regeling
Om te beginnen controleert onze klimaatadviseur uw procescomputer(s). Welke verwarmings-,
ventilatie-, irrigatie- en alarminstellingen zijn er momenteel geconfigureerd? Daarna wordt de
klimaatregeling stap voor stap aangepast aan de wensen van u en uw gewas. Met onze
klimaatadvies wordt de fijnregeling steeds eenvoudiger en krijgt u meer kennis van de
interactie tussen de klimaatwensen van uw gewas en de instellingen. U leert de gegevens
steeds beter te interpreteren en adequater aan te sturen op basis van uw gewassen. De Priva
Klimaatadviesmap is hierbij een nuttig hulpmiddel. In deze map houdt u alle gegevens bij,
waardoor het vanzelf een zeer praktisch werkboek wordt.
Onze klimaatadviseur helpt u uw eigen ideeën over het klimaat om te zetten in een effectieve

strategie. Priva Klimaatadvies werkt op basis van een contract of op oproepbasis, zodat u het
hele jaar door kunt profiteren van ons advies.

KUNNEN WIJ U HELPEN MET HET KLIMAAT IN ÚW KAS?
Wij staan voor u klaar!

Tuinbouw EMEA
+ 31 (0) 174 522620

GERELATEERDE PRODUCTEN

De ideale luchtrecirculatie
voor uw kas
Priva EcoFan+

Nauwkeurige en
betrouwbare metingen
voor de beste
teeltomstandigheden

Priva Office

Priva Sensoren voor tuinbouw

Priva TopCrop Monitor

Priva Root Optimizer

