ARTERIA
TOTALE STALOPLOSSING
• Één centrale touchscreen voor de bediening
van al uw Fancom regelcomputers
• Handig, spaart tijd en voorkomt fouten
• Diergegevens maar op één plek invoeren en wijzigen
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ARTERIA
TOTALE STALOPLOSSING
De Arteria is de nieuwe centrale
bedieningsunit met touchscreen voor
centrale bediening van de Fancom
regelcomputers van het type F2000,
Lumina Black box en Lumina Touch.
Met de Arteria wordt het mogelijk een
complete staloplossing te bieden waarbij
een of meerdere regelaars op afstand
bediend kunnen worden via één centrale
touchscreen. Deze centrale bediening
spaart tijd, verschaft overzicht over uw
stal en voorkomt fouten.

Geschikt voor 3 regelaars in 1
pluimveestal
Deze eerste versie van de Arteria is geschikt
voor gebruik in pluimveestallen in combinatie
met de Fancom klimaat- en voerregelaars.
Deze Arteria kan maximaal 3 regelaars
van een verschillend type bedienen. In de
praktijk betekent dit dat met één Arteria,
één pluimveestal bediend kan worden. In
de loop van 2014 zullen de functies van de
Arteria uitgebreid worden en komt er ook
een versie voor varkensstallen beschikbaar.

Lumina regelaars zonder
bedieningsscherm
Bij het gebruik van een centrale bediening
met de Arteria kunt u ervoor kiezen om
de regelcomputers in de stal uit te voeren

Datasharing

zonder bedieningsscherm, een zogenaamde
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