Akkerbouw
bewaarcomputer

Statusmeldingen van
alle regelingen

De Storage manager van SERCOM is voor het drogen, conditioneren en
bewaren van uw akkerbouwprodukten de ideale ondersteuning. Met 1
centrale computer kunt u iedere droog- en/of bewaarsituatie beheersen.

Overzicht van
alle draaien wachttijden

Instellingen
bewaren per
behandeling

storage

Arable farming
manager

Gebruikersvriendelijke bediening
Voor de bediening kan zowel gekozen worden voor een LCD-bediening als
een PC-bediening. Het grote overzichtelijke display van de LCD bediening
geeft alle noodzakelijke informatie in één oog opslag. Bij een PC-bediening
met SercoVision kan middels grafieken altijd worden terug gekeken wat de
waarden zijn geweest van de eerdere metingen, wat de analyse van de
bewaarresultaten aanzienlijk vergemakkelijkt.

Automatische
overloop
behandelingen

Rustige vrij
instelbare
vochtregeling

Energiebesparing
Energiebeheer is in alle regelingen volledig geïntegreerd. Waar mogelijk zal,
afhankelijk van de condities, maximaal gebruik worden gemaakt van de
buitenlucht om zo de energierekening voor het gebruik van koeling en
verwarming zo laag mogelijk te houden. Ook wordt in de regeling rekening
gehouden met piek- en daltarieven en het op het economisch optimum
draaien van alle apparatuur.
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Verschillende
inkoelstrategiën

CO2-ventilatie
regeling

Akkerbouw
bewaarcomputer

Kwaliteitsverhoging
Voor iedere behandelperiode zijn specifieke programma's
beschikbaar. In 1 totaaloverzicht kunt u direct zien of alles werkt
zoals het moet werken en waarom het niet werkt als u dit wel zou
verwachten. Moderne inzichten en ontwikkelingen met behulp
van natuurlijke gassen helpen u de kwaliteit van uw producten te
handhaven.

Lange levensduur
De computer is zowel geschikt voor kleine als voor grote bewaarsystemen.
Zowel de hardware als de software zijn modulair opgebouwd waardoor
uitbreiding in de toekomst zonder veel kosten altijd mogelijk is. Dertig jaar
oude bewaarcomputers van SERCOM draaien nog steeds en zijn onlangs nog
uitgebreid.
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