
EC/pH    תנאים לוגיים    4 משאבות דשן    2 ראשי השקיה    כניסות אנלוגיות

ודישון השקיה  ניהול 

TOTAL CONTROL

חממותחקלאות גינון ציבורי



Gal1way עבודה עם רדיו
יכולת להפעיל מגופים ממרחק של עד 3 

ק״מ )בהתאם לתנאים הטיפוגרפיים בשטח(

TOTAL CONTROL

בקרת השקיה ודישון כוללת
יכולות בקרה ייחודיות מכל מקום ובכל עת, 

בצורה קלה ומדויקת.

ודישון השקיה  ניהול 

יחידה מבוססת ענן 
בקרה מבוססת ענן מכל מקום 

ובכל זמן. קבלת התראות זמן 
אמת בדוא"ל ו/או הודעות 
"פוש" באמצעות היישומון.

שטיפת מסננים
מודול בקרה ייעודי לבקרה 

אוטומטית של מערכי הסינון.

 8 תוכניות דישון 
pH -ו EC עם בקרת

בקרה מלאה על מערכת הדישון Fertijet של גלקון.
 EC/pH 3 ערוצי דישון + 1 ערוץ חומצה עם בקרת

מלאה במעגל סגור.
או עד 3 מדשנות מקומיות לכל ראש השקיה.

בקרה של 2 ראשי השקיה
בקרה מלאה של 2 ראשי 

השקיה הכוללת:
2 מדי מים, 4 משאבות דשן 
ושטיפת מסננים בכל ראש.

24 מגופים  + מגוף ראשי
 24 זמני התחלה לכל 

תוכנית השקיה
8 תוכניות השקיה בכל ראש

כניסות אנלוגיות לחיישנים
בקר AC עד 5 כניסות אנלוגיות
בקר DC עד 3 כניסות אנלוגיות

לכל חיישן כגון חיישני לחץ, 
טמפרטורה, מדי מתח וכו'.

תנאים לוגיים
אפשרויות מתקדמות 
לשילוב תנאים לוגיים 

בתוכניות ההשקיה.
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חממותחקלאות



יתרונות:

ממשק גרפי מתקדם 
הכולל הצגת דוחות

בקרה באמצעות 
יישומון

עמיד בפני פגעי 
מזג האוויר

ממשק אינטרנט 
ידידותי למשתמש

ניהול ובקרת 
השקיה ודישון

תכונות:
שליטה על עד 24 מגופים+ 1 ראשי	 
 	EC/pH דישון מדויק, פרופורציונלי או כמותי עם בקרת
תוכניות אוטומטיות לשטיפת מסננים	 
בקרה על 2 ראשי השקיה	 
מערכת ניהול הרשאות עבור כמה משתמשים 	 
הפעלת 4 משאבות דשן לכל ראש	 
 	DC או AC תאימות עם מגוון רחב של סולנואידים
עדכוני תוכנה מרחוק ע"י תקשורת סלולרית	 
מגוון רחב של דוחות: יומני השקיה, צריכת מים	 
סדרה שלמה של התראות זמן אמת בדוא"ל ו/או הודעות "פוש" באמצעות היישומון	 
תנאים לוגיים	 
השקיה לפי כמות או זמן	 
אפשרות השקיה בהתאם למזג האוויר	 
תצוגת מיקום הבקר ב-google maps, ואפשרות ניווט ליחידה 	 
התקנה חיצונית או פנימית	 

מאפיינים טכניים:
בקר DC - מופעל באמצעות סוללות ליתיום ולוח סולארי	 
בקר AC )מופעל חשמל(	 
אנטנה פנימית	 
מסך LCD מקומי לפעולות בסיסיות ולמידע	 

חיישנים ואביזרים
EC/pH

EC/pH בקר מד מתח מד חום מד לחץ חיישן גשם מד מים

דגמים:
  GSI-PRO ACמופעל חשמל
 GSI-PRO DCסוללות ליתיום נטענות חשמל
 GSI-PRO DCסוללות ליתיום נטענות לוח סולארי

 Gal1way עם רדיו GSI
המפעיל מגופים עד מרחק 

של 3 ק”מ

www.galcon.co.il  |  info@galconc.com  |  04-6900222 .גלקון כפר בלום, 1215000   טל

TOTAL CONTROL

AT
22

41

ודישון השקיה  ניהול 


