Priva Buienradar
Voorkom schade aan uw kasconstructie
In de nieuwste softwarerelease van Priva
Office Direct die zojuist bij u geïnstalleerd is, is een nieuwe module beschikbaar: Buienradar. Deze module helpt
schade door windstoten aan uw gewas,
de kasconstructie en installaties voorkomen. Ramen en doeken worden tijdig
naar een veilige stand gestuurd.

Onweersbuien
De grootste kans op zware windstoten
bestaat voorafgaand aan stevige
(onweers)buien. De verwachte regenintensiteit is hiervoor een indicatie. De
module Buienradar haalt elke drie minuten de regenverwachting op voor de gpscoördinaten van uw bedrijf of vestiging.
Deze verwachting, gebaseerd op radarbeelden, bevat de verwachte regenintensiteit voor de komende twee uur in stappen van vijf minuten.
Afhankelijk van de verwachte tijd tot de
bui en de bijbehorende regenintensiteit,
zorgt de module voor actie richting uw
Priva procescomputer:
•
via alarmering: de procescomputer
genereert een alarm met daarin de verwachte regenintensiteit. Zo weet u dat
er een risicovolle situatie kan ontstaan
en kunt u eventueel vooraf extra maatregelen nemen.

•
door sturing naar een veilige stand:
de procescomputer stuurt de ramen naar
de ingestelde veilige stand. Indien nodig
kunnen ook (buiten)doeken gestuurd
worden.

Procescomputeralarm
U kunt twee beveiligingsfasen definiëren
en deze desgewenst koppelen aan een
alarmering. Zo kunt u de ramen ruim
van tevoren van scheppend afhalen zonder ze direct naar de absoluut veilige
stand te sturen (de eerste fase) Op deze
manier beperkt u de verstoring in het
kasklimaat. Als binnen korte tijd een
flinke bui verwacht wordt, kunt u de
ramen (en doeken) op een veilige stand
zetten (de tweede fase).
Naast een kaartje met radarbeelden
heeft de module een staafdiagram met
de verwachting, waarin de kleur van de
staaf aangeeft of een alarm (oranje) of
een beveiliging (rood) actief is. De situatie is dus in één oogopslag zichtbaar.
Meldingen worden opgeslagen in het
meldingenoverzicht.
Hebt u interesse in de module
Buienradar? Neem dan contact op met
Priva Sales Support, T 0174 522 600.
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