Sercom MixMaster
De irrigatie unit op maat

De MixMaster is een moderne en gebruikersvriendelijke irrigatie-unit.
Het hart van de unit betreft een SERCOM-controller. Gekozen kan worden
tussen een interessant laag geprijsd standaard-product: de MixMaster SC720,
of een zelf samengestelde irrigatie-unit op maat: de MixMaster SC820.
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Capaciteit
De MixMaster SC720 heeft een vaste configuratie waarmee deze geschikt is voor de kleinere
kassen en vollegrondsbedrijven tot 10 ha. Deze unit bevat maximaal 4 doseerkleppen voor
toediening van geconcentreerde meststoffen en 1 doseerklep voor het toedienen van zuur/base
aan de mengbak. Op deze unit kunnen maximaal 24 kranen worden aangesloten. Met de
MixMaster SC720 kan maximaal 10 m3/uur aan gietwater worden gegeven.
De MixMaster SC820 heeft een (voor de dealer) vrij programmeerbare configuratie waarmee
deze kan worden ingericht voor de specifieke bedrijfssituatie. Deze is geschikt voor de grotere
tuinbouwbedrijven. Deze unit bevat maximaal 16 doseerkleppen voor toediening van
geconcentreerde meststoffen en 1 doseerklep voor het toedienen van zuur/base aan de mengbak. Op deze unit kunnen maximaal 300 kranen worden aangesloten.
Met de MixMaster SC820 kan maximaal 60 m3/uur aan gietwater worden gegeven. U kunt zelf
de capaciteit en merk van de pomp kiezen.
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De Sercom MixMaster is een moderne en gebruikersvriendelijke irrigatie-unit.
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of een zelf samengestelde irrigatie-unit op maat: de MixMaster SC820.
Sensoren
Op de MixMaster SC720 kan men een matweging, een lichtsensor en een WCM-meter
aansluiten. Hiermee kan de lengte van de watergift, het aantal beurten alsmede de mee
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De MixMaster SC820 heeft
als extra bewaking een dubbele
EC-meting en een dubbele pHmeting zodat ook op een niet
juist werkende sensor kan
worden gealarmeerd en de
watergift stopt.

Heereweg 9, 2161 AB Lisse

Tel. +31(0)252 41 65 30

PO Box 284, 2160 AG Lisse

Fax +31(0)252 41 94 81

The Netherlands

info@sercom.nl | www.sercom.nl

Ideale
menging

Uitbreidbaar
tot 300 kranen

