AURA 37
KLIMAATREGELAAR
MET HET GROOTSTE GEMAK
NAAR DE BESTE RESULTATEN
• Slimme klimaatregeling zorgt automatisch voor het best
mogelijke binnenklimaat
• Gezonde dieren met optimale groeiprestaties
• Complete controle over uw stal
• Eenvoudige bediening spaart tijd en voorkomt fouten
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AURA 37
KLIMAATREGELAAR
Een goed klimaat bevordert de groei en
de gezondheid van uw dieren en bespaart
u kosten voor voer, water en energie.
Met de AURA 37 klimaatregelaar stuurt
u met het grootste gemak naar de
best mogelijke resultaten. De AURA
37 is geschikt voor 1 pluimveestal
en is heel eenvoudig in het dagelijks
gebruik. De AURA 37 ondersteunt de
ventilatiesystemen MTT, Tunnel- en
combiventilatie.

Slimme klimaatregeling
De slimme klimaatregeling van de Aura 37
zorgt automatisch dat ventilatie, verwarming
en koeling nauwkeurig afgestemd
worden op de behoefte van uw dieren.
Klimaatschommelingen komen niet meer
voor. Zo profiteren uw dieren automatisch van
een optimaal binnenklimaat en kunt u onder
alle omstandigheden vertrouwen op de best
mogelijke resultaten.

Complete controle
In begrijpelijke symbolen en overzichtelijke
schermen geeft de AURA 37 een volledig
overzicht van de situatie en krijgt u grip
op het klimaat in de stal. Een duidelijke
registratie van het voer- en waterbruik geven

u inzicht in de voerkosten en de gezondheid
van uw dieren. Het ingebouwde alarm
bewaakt de belangrijkste regelfuncties. Bij
storing ontvangt u direct een melding.

Eenvoudige bediening
De AURA 37 heeft een handige
touch screen bediening. Belangrijkste
kenmerken zijn de overzichtelijke
schermen, eenvoudige navigatie en
directe koppeling met het FarmManager
informatiemanagementsysteem voor
bediening op afstand en analyse van
klimaatgegevens. Ook laat de AURA 37 zich
eenvoudig koppelen met de voersystemen
en dierweegcomputer van Fancom voor
complete controle over uw stalprocessen.

