Nieuw ARGOS BRAVO-TOUCH
De nieuwe generatie ARGOS BRAVO-TOUCH is voorzien van een
touchscreen en kenmerkt zich door eenvoud en bedieningsgemak.
De ARGOS BRAVO-TOUCH kan perfect worden gebruikt voor alle
soorten ventilatie doeleinden in de intensieve veehouderij. Direct
toegang op afstand (optioneel) via ARGOS.CLOUD geeft meteen
inzicht in de actuele situatie in uw stal. De ARGOS BRAVO-TOUCH
combineert gebruiksgemak en innovatie.

• Gebruiksvriendelijke en heldere touchscreen
•Z
 eer eenvoudige bediening door pictogram
gestuurde menu’s
• Simpele navigatie
• Ventilator aansturing 6A / 10A / 0-10V
• Makkelijk te installeren
• Toegang én bediening op aftand (optioneel)
via ARGOS.CLOUD

INPUT

OUTPUT

Binnen temperatuursensor

Ventilator aansturing (6A / 10A / 0-10V)

Buiten temperatuursensor

Start/stop signaal ventilatie

Extra temperatuursensor

Smoorklepregeling

Luchtvochtigheidssensor

Inlaatregeling

Druksensor

Verwarming

CO2 sensor

Koeling

NH3 sensor

24V 24Vdc voeding

Meetwaaier
Externe alarm ingang

ALARM
ARGOS.CLOUD

ARGOS BRAVO-TOUCH, zo eenvoudig als 1-2-3!
1. Selecteer instelling

2. Wijzig instelling

3. Opslaan

Altijd toegang op afstand, waar je ook gaat of staat
Optioneel: ARGOS.CLOUD biedt inzicht in de actuele situatie van uw stal via
uw eigen PC, tablet of smartphone. Door het gebruik van onze ARGOS.CLOUD
web portal kunt u gegevens vastleggen en opslaan in de cloud. Hierdoor
kunt u eenvoudig meerdere productiegegevens van één of meerdere
stallen exporteren, vergelijken en analyseren. Al deze informatie geeft u de
mogelijkheid om uw productiviteit te verbeteren.

Microfan dynamic solutions
Al ruim 30 jaar ervaring op het gebied van klimaat en
management systemen voor de intensieve veehouderij
wereldwijd. Wij blijven innoveren aan de hand van drie pijlers:

Connectiviteit
de kracht van het verbinden
Efficiëntie
Haal het maximale uit uw stal
Service
Wij staan voor u klaar en denken met u mee!
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