PRIVA COMPACT CC
REGEL DE MEEST ESSENTIËLE TEELTPROCESSEN EN
OPTIMALISEER UW TEELT EN OPBRENGST
Priva Compact CC
Bent u op zoek naar een procescomputer die zich altijd aanpast aan uw behoeften? Eén met regelingen
voor de meest gebruikte toepassingen binnen uw bedrijf; maar ook één die met u meegroeit wanneer uw
bedrijf vraagt om meer geavanceerde technologie? Maak kennis met de Priva Compact CC. Deze
procescomputer regelt de meest essentiële processen voor diverse kassen en tunnels, zodat u optimale
beheersing heeft over uw gewas. De gebruiksvriendelijke bediening maakt het gemakkelijk om klimaat,
irrigatie, verlichting, CO2 en energie te regelen; altijd en overal en vanaf elk apparaat.

Gebruiksvriendelijke bediening
Overzichtelijk interface met intuïtieve dashboards en grafieken

Eenvoudige upgrade indien gewenst
Perfecte match met Priva Connext voor meer geavanceerde technologie

Modulair design
Eenvoudig aan te passen aan uw behoeften

Kennis en ervaring
Priva heeft 60 jaar ervaring binnen de tuinbouw

Regelingen afgestemd op alle relevante processen
Om kwaliteit van uw gewas te garanderen, is het van belang dat u de technische processen in uw kas of
tunnel optimaal kunt beheersen. De software van Priva Compact CC maakt het mogelijk om 24/7 de
essentiële regelingen te monitoren en bij te sturen, zodat het gewas zich naar uw wens ontwikkelt.
Hierbij kunt u denken aan de diverse regelingen voor: ventilatie, verwarming, gordijnen, CO2,
ventilatoren, bevochtiging, verlichting, boilers, irrigatie, kunstmestdosering en het hergebruik van
drainwater. Al deze besturingen zijn volledig geïntegreerd in de Compact CC procescomputer.

Geavanceerde technologie
Om uw groeistrategie verder te optimaliseren, kunt u kiezen voor geavanceerde regelingen voor klimaat
en irrigatie. Voorbeelden van deze geavanceerde regelingen zijn:
·
·
·
·

Moisture Balance Module
Etmaaltemperatuurstrategie
Eb-en-vloedsystemen
Priva Vialux M-Line

Overzichtelijke en eenvoudige bediening
Met de online bedienomgeving Priva Compact Operator kunt u vanaf uw tablet, smartphone of laptop op
afstand uw kas monitoren en bedienen. Door de overzichtelijke interface met intuïtieve dasboards en
grafieken kunt u in één oogopslag zien wat de status is van verschillende onderdelen en welke mogelijk
een handeling vereisen. Zo heeft u altijd inzicht in alle processen in uw kas.
Priva Office Direct is het geavanceerde bedieningsplatform waarmee u alle regelingen en instellingen
van uw kas tot in detail kunt beheren en analyseren. U kunt Priva Office Direct volledig instellen op
basis van uw eigen voorkeuren en bedrijfssituatie. Met de dashboards van Priva Office kunt u de
processen op verschillende manieren schematisch weergeven.

Met de indrukwekkende overschakeling van vollegrondsaardbeien naar teelt in foliekassen, nemen de mogelijkheden van
klimaatbeheersing toe. Een procescomputer is vandaag de dag onmisbaar.
Aardbeienteler - Ulrich Osterloh



BENT U OP ZOEK NAAR EEN PROCESCOMPUTER DIE MET U MEEGROEIT?
Download de leaflet voor meer informatie!

OPTIMALE IRRIGATIESTRATEGIE
Voor een betere vruchtkwaliteit

DUURZAAM WATERBEHEER
Waterontsmetting met UV-licht

GESCHIKT VOOR ALLE SOORTEN
GEWASSEN
En alle kassen en tunnels

TOEKOMSTBESTENDIG
Eenvoudige upgrade naar meer
geavanceerde technologie

START MET HET AANSTUREN VAN UW MEEST ESSENTIËLE TEELTPROCESSEN!
Laat een berichtje achter en wij nemen contact met u op

WILT U MEER INFORMATIE OVER PRIVA COMPACT CC?
Wij helpen u graag verder!

Tuinbouw EMEA
+ 31 (0) 174 522620

