
 Аларма за слана  
 

Не допускайте парите Ви да замръзнат ! 

Защо аларма "Agrofrost"? 

Без значение какъв вид защита от слана използвате,
едно нещо е абсолютно необходимо за всички системи:
трябва да започнете навреме. Една от основните причини
за уврежданията от слана е, че системите за защита
се стартират твърде късно. Това може да се дължи на
различни проблеми:
• производителите нямат аларма за слана.
• производителите пускат своята система за защита,

въз основа на суха температура.
• алармата за слана не е поставена на точното място.
• температурният сензор е монтиран твърде високо.
Когато става въпрос за защита от слана,
има само една важна температура: мократа температура.
Използването на сух температурен метър е една от най-големите
грешки, които можете да направите. Ето защо е изключително
важно да имате добра алармена система, която да
Ви каже кога да започнете, въз основа на мократа температура. 

www.agrofrost.eu 

Има много причини алармата ни да е най-добрата:
• Никоя друга аларма не е толкова лесна за настройване.
• Алармата се основава на мократа температура.
• Използване на SIM карта за изпращане на текстово

съобщение. (не е включена SIM карта)
• Възможност за изпращане на текстово

съобщение до 3 мобилни телефони.
• Възможност за изпращане на текстово съобщение до алармата.

Алармата ще отговори с текстово съобщение, което включва
всички данни: мокра температура, суха температура, влажност,
напрежение на акумулатора, скорост на вятъра, настроена
температура на алармата.

• Работи с всеки акумулатор от 9 до 24 волта. (не е включен)
• Сензор с точност до 0,1 ° С за максимална прецизност.
• Доставена с регулируема стойка от инокс.

Как да се инсталира? 

Когато инсталирате алармата си, трябва да се спазват няколко правила:
• Поставете алармата в овощна градина или лозе, които искате да защитите.
• Поставете алармата в най-ниското (най-студеното)място на полето.
• Ако имате няколко полета, използвайте една аларма за всяко поле.
• Сензорът трябва да бъде поставен на същата

височина като най-ниските цветя/пъпки.
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