Nachtvorstalarm
Laat uw geld niet bevriezen !
Gelijk welk systeem u gebruikt voor nachtvorstbescherming, één ding is
voor allen hetzelfde: U moet op tijd beginnen. Een van de voornaamste
oorzaken van vorstschade is dat systemen te laat worden opgestart.
Dit kan verschillende oorzaken hebben:
•
er is geen nachtvorstalarm aanwezig.
•
de installaties worden opgestart op basis van een droge temperatuur.
•
het nachtvorstalarm staat niet op de juiste plaats opgesteld.
•
de temperatuursensor is te hoog geplaatst.
Wanneer we over nachtvorstbescherming spreken is er maar één temperatuur belangrijk: de natte temperatuur. U baseren op een droge
temperatuur om uw nachtvorstbescherming in te schakelen is één van
de grootste fouten die u kan maken. Het is daarom noodzakelijk om een
goed alarm te hebben, dat u vertelt wanneer u moet beginnen, en dit gebaseerd op een natte temperatuur.

Waarom een Agrofrost Alarm?
Er zijn verschillende redenen waarom ons alarm waarschijnlijk het best
is op de markt.
•
Geen enkel alarm is zo eenvoudig te bedienen.
•
De in te stellen alarmtemperatuur is een natte temperatuur.
•
Het gebruik van een SIM-Kaart, om een SMS te versturen. (de
kaart is niet inbegrepen
•
Mogelijkheid om een SMS te versturen naar 3 mobiele telefoons.
•
Mogelijkheid om via een SMS alle data op te vragen: natte temperatuur, droge temperatuur, luchtvochtigheid, batterijspanning,
ingestelde alarmtemperatuur, de sterkte van het signaal van het
netwerk en de windsnelheid (optie).
•
Werkt op elke batterij met een spanning tussen 9 en 24 volt. (niet
inbegrepen)
•
Sensor met een precisie van 0,1 °C, voor een maximale nauwkeurigheid.
•
Geleverd met verstelbare inox steun.

Hoe installeren ?
Wanner u een nachtvorstalarm installeert, moet u enkele regels respecteren:
•
het alarm moet in het te beschermen perceel geplaatst worden.
•
het alarm moet in het laagste (=koudste) gedeelte van het perceel worden geïnstalleerd.
•
heeft u meerdere percelen, plaats dan een alarm in elk perceel.
•
de sensor moet op dezelfde hoogte als de laagste bloesems/knoppen geplaatst worden.
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