
LEGUME 
SĂNĂTOASE  
ȘI GUSTOASE

INTUIM PROVOCĂRILE

Factorii de mediu a căror monitorizare și control sunt esențiale 

pentru culturile industriale din sere sunt temperatura, umezeala 

și concentrația de dioxid de carbon. 

Controlul concentrației de CO2 poate crește productivitatea 

cu până la 40% în perioada de iarnă, îmbunătățind totodată și 

calitatea produselor.

UTILIZĂM ECHIPAMENTE CARE:

Au acuratețe înaltă și foarte bună stabilitate în timp;

Pot funcționa în medii cu praf și chimicale, suportă spălare;

Sunt amplasate corect oferind valori reprezentative;

Permit recalibrare facilă la locul de instalare.

OFERTA NOASTRĂ CONSTA ÎN:

Senzori
Sisteme de monitorizare profesionale adaptate 
specificului serei și culturilor;

Know-how
Implementarea tehnologiilor digitale în 
activitatea zilnică pentru a obține eficiență 
maximă;

Soluții complete
Suport pentru integrarea sistemelor de control 
în timp real a factorilor de mediu și de creștere 
din seră.
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EchipamenEchipamentele oferite sunt dintre cele 
mai precise și versatile de pe piață. 
Extinderea sistemului de monitorizare 
cu senzori suplimentari se face prin 
simpla adăugare a acestora. 
Configurația sistemului va evolua 
odată cu nevoile dumneavoastră.

PERFORMANȚĂ

InInvestiția dumneavoastră este 
protejată. Echipamentele solicită 
întreținere minimă și au o durată de 
viață de cel puțin 10 ani cu condiția 
efectuării verificării periodice regulat 
la 1-2 ani (În funcție de mediul în care 
funcționează).

FIABILITATE

MoniMonitorizarea funcționării corecte a 
echipamentelor va fi a noastră. 
Dispunem de o infrastructură solidă 
care ne permite stocarea pe termen 
lung a datelor de la sistemele 
dumneavoastră, acestea fiind 
disponibile oricând de pe PC sau 
dispdispozitive mobile.

SIGURANȚĂ
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OFERIȚI PLANTELOR 
CEEA CE AU NEVOIE

Combinația tuturor factorilor de mediu din seră este 
cheia unor recolte bogate, de calitate și sănătoase: 
temperatura optimă (atât a aerului cât - mai ales - a 
frunzelor), umezeala relativă adecvată, lumina, conținutul 
de apă și nutrienți în sol precum și concentrația de CO2 
care, prin fotosinteză, este convertit în biomasă. 

AAvând asigurată concentrația adecvată de CO2 plantele 
vor rodi mai devreme; această metodă de fertilizare nu 
produce reziduuri toxice și nu creează umezeală în exces.
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