Frost Alarm
Μην αφήσετε τα χρήματά σας να παγώσουν!
Ανεξάρτητα από το είδος αντιπαγετικής προστασίας που χρησιμοποιείτε, ένα είναι
απολύτως απαραίτητο για όλα τα συστήματα: πρέπει να ξεκινήσετε εγκαίρως. Μία από
τις κύριες αιτίες ζημιάς από τον παγετό είναι ότι τα συστήματα προστασίας ξεκινούν
πολύ αργά. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε διάφορους λόγους:
• οι καλλιεργητές δεν έχουν συναγερμό παγετού.
• οι καλλιεργητές ξεκινούν το σύστημα προστασίας τους, με βάση την ξηρή
θερμοκρασία.
• ο συναγερμός παγετού δεν είναι τοποθετημένος στη σωστή θέση.
• ο αισθητήρας θερμοκρασίας έχει εγκατασταθεί πολύ υψηλά.
Όσον αφορά την προστασία από τον παγετό, υπάρχει μόνο μία σημαντική θερμοκρασία:
η υγρή θερμοκρασία. Η χρήση ενός ξηρού μετρητή θερμοκρασίας είναι ένα από τα
μεγαλύτερα λάθη που μπορείτε να κάνετε. Επομένως, είναι σημαντικό να έχετε ένα
καλό σύστημα ειδοποίησης που να σας λέει πότε να ξεκινήσετε, με βάση την υγρή
θερμοκρασία.

Γιατί είναι απαραίτητος ένας μετρητής Agrofrost Alarm;
Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους ο μετρητής μας είναι πιθανώς ο καλύτερος:
• κανένας συναγερμός δεν είναι τόσο εύκολος στο να ξεκινήσει.
• ο συναγερμός βασίζεται στη υγρή θερμοκρασία.
• τη χρήση κάρτας SIM για την αποστολή μηνύματος κειμένου. (Δεν
συμπεριλαμβάνεται στην τιμή)
• δυνατότητα αποστολής μηνύματος κειμένου σε 3 κινητά τηλέφωνα.
• δυνατότητα αποστολής μηνύματος κειμένου στο ξυπνητήρι. Ο συναγερμός θα
ανταποκριθεί με ένα μήνυμα κειμένου που περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα: υγρή
θερμοκρασία, ξηρή θερμοκρασία, υγρασία, τάση μπαταρίας, ταχύτητα ανέμου,
εγκατεστημένη θερμοκρασία συναγερμού.
• λειτουργεί σε οποιαδήποτε μπαταρία από 9 έως 24 Volt. (Δεν συμπεριλαμβάνονται
στην τιμή)
• αισθητήρας ακριβείας 0,1 ° C για μέγιστη ακρίβεια.
• παραδίδεται με ρυθμιζόμενη υποστήριξη inox.

Πώς να εγκατασταθεί ?
Κατά την εγκατάσταση του συναγερμού σας, πρέπει να τηρείτε μερικούς κανόνες:
• τοποθετήστε τον συναγερμό στον οπωρώνα ή στον αμπελώνα που θέλετε να
προστατέψετε.
• τοποθετήστε τον συναγερμό στο χαμηλότερο (= κρύο) σημείο του χωραφιού.
• εάν έχετε πολλά χωράφια, χρησιμοποιήστε έναν συναγερμό για κάθε χωράφι.
• ο αισθητήρας πρέπει να τοποθετηθεί στο ίδιο ύψος με τα χαμηλότερα άνθη.
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