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Protsessiarvuti on oluline osa kasvatamisest, et teie rajatisi ja 
süsteeme maksimaalselt ärakasutada. See optimeerib teie 
kasvatusprotsessi, kuid tänapäevane protsessiarvuti peaks 
vastama rohkematele nõudmistele. Teie arvuti peaks olema 
paindlik ja suutma teie ootustega kohaneda. Töökindlus on 
oluline, kuid kindlasti soovite ka, et see oleks kasutajasõbralik. 
Lõppude lõpuks kasutate seda iga päev, seega soovite, et see 
oleks lihtne.

Iga protsessi optimaalne juhtimine 

Priva Compass protsessiarvutid töötati välja selleks, et kontrollida mitte ainult niisutamist, vaid ka 
kliimat, valgust ja CO2. Priva Compass koosneb kompaktsetest ja paindlikest riist- ja 
tarkvaramoodulitest ning on uskumatult lihtne käitada. See sobib teie protsesside jälgimiseks igal 
kellaajal. Oma eriti kaasaegse tehnoloogia ja taskukohase hinnaga on Priva Compass tänapäevasel 
turul ainus omalaadne arvuti. Tänu sisseehitatud Wi-Fi-võrgule saate te seda kontrollida mis tahes 
seadmest.
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Suunake oma põllukultuur õigele teele
Maailma elanikkond kasvab jätkuvalt ja kliimaolud muutuvad. Need tegurid ei muuda edukaid 
põllukultuure mitte ainult üha olulisemateks, kuid ka üha suuremaks väljakutseks. Tõhusamaks 
kasvatamiseks, vee ja energia optimaalseks kasutamiseks ning ohutuks köögiviljade, puuviljade ja 
dekoratiivtaimede kasutamiseks on vaja kasutada õiget tehnoloogiat. Kaetud ja niisutatavate 
põllukultuuride arv on viimastel aastatel järsult kasvanud ja see suundumus jätkub ka lähitulevikus.
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Priva Compass kolme punktiga

Oma põllumajanduskultuurile õige Priva Compassi valimine on lihtne: 

1. Valige oma teemad: niisutamine, kliima, fotosüntees, vesi ja / või energia
2. Valige oma tase: põhi- või tõhustatud
3. Valige teile olulised sisend- ja väljundmoodulid

See annab teie jaoks ideaalse lahenduse nii teie põllukultuuride kui ka ambitsoonide jaoks.

Kes on Priva?
Me oleme siin, et aidata ettevõtete omanikel astuda oma ettevõtte 
arendamiseks järgmine samm. Olete siis kas taimekasvataja 
Mehhikos, kellel on mitmefaasiline kilekasvuhoone, aretaja Hiinas, 
kellel on lihtne, kuid tõhus kasvuhoone või Madalmaade 
kõrgtehnoloogilise suletud kasvuhoonega lillekasvataja. Priva on 
teile sobiv lahendus. Kõikide sammudega, mida astume koos oma 
klientidega, on meie peamine prioriteet pakkuda rohkem kasumit 
ruutmeetri kohta, kasutades vähem energiat ja vett. Priva pakub 
lahendusi, mis aitavad teil optimeerida sisekliimat, veeringlust, 
energiasäästu ja tööjõudu, seda olenemata sellest, kas kasvatate 
dekoratiivtaimi (nt lilled ja potitaimed) või tervislikke ja kvaliteetseid 
puu-ja köögivilju. Edendage oma äri protsessiarvutite, 
õhutöötlussüsteemide, väetiste doseerimise süsteemide või 
tööautomaatika ja haldusinfosüsteemidega.

Globaalne partnervõrk
Loomulikult ei tööta me üksi. Koos meie sertifitseeritud partneritega 
oleme valmis teid abistama rohkem kui sajas riigis. Kui vajate abi, 
tehnilist paigaldamist, hooldust, koolitust või pikaajalist teenust, 
oleme teie jaoks olemas ja pakume abi. 



> Teie põllukultuurid rambivalguses
> Paindlik ja tulevikukindel
> Kohalikud ja pilveoperatsioonid
> Igas mõttes lihtne kasutada
> Lihtne paigaldus
> Priva kvaliteet ja teenindus

SUUNAKE OMA PÕLLUKULTUUR 
ÕIGELE TEELE

Põllukultuuri kontrolltarkvara
Põllukultuuride kasvukohas keerleb kõik põllukultuuri ümber. 
Kasutades Priva Compassiga ühendatud põllukultuuride kasvukoha 
juhtimismooduleid, saate juhtida oma seadmeid, et kontrollida 
valguse kogust, vee doseerimist ja / või niiskustaset ning 
temperatuuri. Priva Compass toetab ühte standardset ilmajaama. 
Lisaks sellele toetatakse ühe tsooni kahte universaalset mõõtmist ja 
kahte universaalset ajaprogrammi. See võimaldab kasutada Priva 
Compassi kõikjal.

Iga põllukultuuri ja  teema puhul saate valida põhi- või tõhustatud 
moodulite vahel.

Põhiline niisutusmoodul
Põhiline niisutusmoodul võimaldab seada kümnele niisutusventiilile 
üht käivitusstrateegiat. Seadistage niisutamine manuaalseks või 
automaatseks, võttes aluseks nädala ajakava, aeg, kiirguskogus või 
kiirguse summa.
Põhiline niisutusmoodul on ideaalne välitingimustes kasvatatavate 
põllukultuuride ja põllukultuuride jaoks, mis vajavad manuaalset ja 
planeeritud niisutamist, nagu näiteks puud, põõsastik, potililled, 
põhutaimed ning mitut liiki lõikelilled.

Tõhustatud niisutusmoodul
Kui teie niisutamisprotsess muutub keerukamaks või vajab 
mastaabimuutust, võite kaaluda tõhustatud niisutusmooduli 
kasutamist. See moodul toetab kuni 40 niisutusventiili ja kümmet 
käivitusstrateegiat. Veelgi enam, moodul võimaldab teil optimeerida 
oma stardistrateegiaid, kasutades ühte äravooluandurit ja kümmet 
niiskuseandurit. Ühendada võib isegi kuni 40 tühjendusventiili. 
Tõhustatud niisutusmoodul sobib suuremahuliseks kasvatamiseks ja 
kasvatamiseks substraadil, mis kasutab enamasti automaatset 
niisutamist, näiteks köögiviljad, lõikelilled ja pehmed puuviljad.
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Põhiline kliimamoodul
Põhilised kliimamoodulid võimaldavad teil kontrollida kliimat oma 
põllukultuuri ühes tsoonis. Seda saab kasutada kahe rühma 
ventilaatorite, kahe jahutustaseme, kahe kuumaõhupõleti ja ühe 
ekraani kontrollimiseks, mis on loodud lugema temperatuuri ja 
niiskust kasvuhoones kahe perioodi jooksul 24-tunnises tsüklis. 
Põhilised kliimamoodulid sobivad ideaalselt kasutamiseks 
aiakeskustes ja tunnelkasvuhoonetes ning on ideaalsed 
põhutaimede ja puude kasvatamiseks.

Tõhustatud kliimamoodul
Tõhustatud kliimamoodulil on kõik, mida vajate, et täielikult 
kontrollida oma põllukultuuride kasvuala. Kõik juhtimispõhimõtted 
põhinevad päeva neljal perioodil, kusjuures on võimalik paigaldada 
ühe ala kohta neli andurit. Selle mooduli abil saate juhtida nelja 
ventilaatorit, kuueastmelist jahutust, nelja kuumaõhupõletiga 
rühma ja kahte traatlava, millel on mõlemal kaks ekraani. Lisaks 
saate ühendada veel neli temperatuuriandurit, neli seadme 
temperatuuriandurit ja neli eraldi küttesüsteemi. Moodul toetab 
nelja segamisventiili, mida kasutatakse torukütteks. Kliima 
reguleerimiseks saate hallata ka ventilaatoreid. Õhuniiskuse ja 
niiskusstrateegia juhtimine võimaldab teil oma kasvuhoones juhtida 
niiskuse taset.

Võimalik on ühendada kuni 12 temperatuurireguleerijat. Täiustatud 
kliimamuutemehhanism pakub suurt paindlikkust, mis põhineb 
välistel parameetritel ja täielikult muudetavatel kohandatud 
juhtimisprogrammidel. Võite näiteks määrata, et ventilaatorid 
lõpetavad töötamise, kui avanevad ventilatsiooniavad. Sel moel 
võimaldab moodul saavutada mis tahes ajahetkel ideaalse kliima. 
Arenenud kliimamoodul on ideaalne neile, kes kasutavad keerulisi 
süsteeme lõikelillede, köögiviljade või majataimede kasvatamiseks, 
kas kile- või klaaskasvuhoonetes.



Põhiline fotosünteesi moodul
Põhiline fotosünteesi moodul võimaldab juhtida ühte kasvava valguse ahelat ühe süsteemi piires. Võite valida 
manuaalse lülitamise või valgusstrateegia vahel, mis lülitub sisse ajaliselt või kiirgusintensiivsuse järgi. 
Päevavalgel kliima stabiilsena hoidmiseks saab teie valgusstrateegia kontrollseade muuta ka 
temperatuuristrateegiat.

Põhiline fotosünteesi moodul sobib ideaalselt erinevate lõikelillede ja mitmete dekoratiivtaimede kasvatamiseks 
plastikust ja klaasist ehitatud mitmefaasilistes kasvuhoonetes.

Tõhustatud fotosünteesi moodul
Kas soovite kontrollida mitut kasvavat valguse ahelat või CO2-d? Siis on tõhustatud fotosünteesi moodul teile 
ideaalne valik. See moodul võimaldab teil hallata kuni nelja kasvava valguse ahelat, mis põhinevad manuaalsel 
lülitusel, ajal või kiirguse intensiivsusel. CO2 dosaatorit reguleeritakse automaatselt lähtuvalt kõrgest või 
madalast kiirgusastmest.
Täiustatud fotosünteesi moodul on fotosünteesi optimeerimise võti. See on eriti kasulik lõikelillede, köögiviljade 
ja mitmesuguste dekoratiivtaimede kasvatamiseks klaasist kasvuhoonetes.

Tehniline paigalduskontrolli tarkvara

Vee- ja boileri süsteem, mis teie kasvukohta soojuse ja veega varustab, vajab kindlasti ka Priva 
Compassi asendamatuid energia ja veemooduleid.

Põhiline energiamoodul

Kui teie süsteem kasutab küttetorusid, siis on teil tõenäoliselt olemas boiler. Kui sellel boileril on oma 
kontrollsüsteem, siis on teil vaja hallata ainult pumpa ja selleks sobib ideaalselt põhiline energiamoodul. See 
moodul võimaldab kontrollida kuni kahte boilerpumpa.

Tõhustatud energiamoodul
Tõhustatud energiamooduli abil saate juhtida mitte ainult pumpa, vaid kogu kütteseadet, kasutades selleks 
Priva Compassi. See moodul käitab kuni nelja boilerit ning ühte soojuskogujat. Lisaks pakub tõhustatud 
energiamoodul täiesti kohandatavaid juhtimisprogramme. Need programmid võimaldavad teil kontrollida oma 
teisi rajatisi vastavalt teie seadmete seadistustele. See on vajalik paindlikkus, et oma põllukultuuride eest 
parimat hoolt kanda.
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Põhiline veemoodul
Kui teie põllukultuur vajab niisutamist, peate selle varustamiseks kasutama veesüsteemi. Põhilise 
veemooduli abil saate juhtida ühte pumpa ja ühendada ühte vooluandurit. See on ideaalne 
veemoodul mida kasutada, kui teie veesüsteemil on oma juhtimisseadmed ja kui te ei kasuta 
väetamisseadmeid või mehaanilisi doseerimisseadmeid. 

Tõhustatud veemoodul
Kui otsite automaatset väetise doseerimise veesüsteemi, siis vajate tõhustatud veemoodulit. See 
moodul toetab mitte ainult pumba juhtimist ja veevoolu mõõtmist, vaid ka kuni viit 
doseerimiskanalit. Kasutage neid EÜ, happe, leelise või muude vedelike lisamiseks oma veevoolu, 
EÜ või pH mõõtmise järgi. On võimalik seadistada ja kasutada kuni kaheksat niisutusprofiili.

Kasutades täiesti kohandatavaid juhtprogramme, saate teisi seadmeid juhtida vastavalt oma 
veeseadistusele. Täiustatud veemoodul sobib ideaalselt, kui soovite täielikult integreeritud 
meetodit veevoolusüsteemi doseerimiskanali juhtimiseks ja haldamiseks.

Ettevõtte veemoodul
Kui kasutate rohkem kui viit doseermiskanalit, on ideaalseks valikuks ettevõttele mõeldud 
veemoodul. Sellel veemoodulil on kõik funktsioonid ja kolme doseerimiskanali pikendus, seega 
saate korraga juhtida kuni kaheksa kanalit. Peale selle toetab see moodul EÜ 
eelreguleerimistarkvara. Ettevõtte veemooduliga saate hallata kuni kaheksat veekogumit ja ühte 
väetamisprogrammi. Lühidalt, see moodul annab teile kõik mida vaja, et ettevõtte veesüsteemi 
juhtida.
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Seadmete paigaldamine
Priva Compass on saadaval kahes põhiversioonis: Priva Compass 2S ja 
Priva Compass 4S. Sõltuvalt vajalike mõõteandurite ja kontrollide arvust 
saate valida oma olukorrale vastavalt kõige sobivama versiooni.

Igal Priva Compass 2S-l või 4S-l on järgnevad omadused

> Priva Blue ID C4 kontroller (id)
> Priva Gateway
> Paindlikkus tänu väikestele sisend-/väljundmoodulitele
> Mitmikpinge 100-230 Vac 50-60 hz
> Priva Compassi ja väliseadmete eraldiseisev elektrivarustus (kaks 
24 V alalisvoolu tarvikuid)
> Tööstusliku kvaliteediga ümbris 

Priva Gateway
Priva Gateway on platvorm, kus töötab kasutajaliidese rakendus 
Priva Operator. Priva Compassi paigaldusrakendus on saadaval ka 
Gateway kaudu. Nagu Priva Operator, on see veebipõhine rakendus, 
mis tähendab, et te ei pea seda oma seadmesse eraldi paigaldama. 
Gateway hoiustab ka aja jooksul salvestatud andmeid ja on 
varustatud alusprogrammiga Priva pilvekeskusega ühenduse 
loomiseks, mis võimaldab teil süsteemi kaugjuhtida. Gateway on 
tööstusliku kvaliteediga arvuti, mis tagab teie süsteemi kiire ja 
usaldusväärse haldamise. See arvuti on tehnilise haldusvõrgu ja 
kliendivõrgu vaheline lüli. Just selline eraldus võimaldab Priva 
Compassil töötada ülejäänud võrgust sõltumatult, muutes selle väga 
usaldusväärseks.

Paigaldusjuhised
Priva Compassil on selge kasutusjuhend, mis aitab teil arvutit samm-
sammult paigaldada ja seadistada. Sellele on lisatud ka 
paigaldusmall, mis muudab paigaldamise eriti lihtsaks!

Priva Compass 2S

Priva Compass 4S

Kontrolleriks on Priva Blue ID 
Priva Compass kasutab Priva kontrollerit Priva Blue ID C4. Te saate seda 
laiendada erinevate moodulitega: kombineeritud sisend-/
väljundmoodul, universaalne sisendmoodul ja relee väljundmoodul. 
Kuna mooduleid on lihtne paigaldada ja süsteem on läbipaistev ja 
kasutajasõbralik, on seadistamine ja kasutuselevõtmine üllatavalt lihtne. 
Peamine kontroller kasutab võimsat mikroprotsessorit ja erinevate 
sisendite ja väljundite kombinatsiooni. Sõltuvalt teie konkreetsetest 
vajadustest, saate kontrollerit laiendada universaalsete sisend- ja/või 
releede väljundmoodulitega.
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Priva Compassi seadistus
Kui riistvara on paigaldatud, on teie tarkvara seadistamine järgmine. Liiga sageli on vaja maadelda 
keeruliste süsteemidega, et need lõpuks töökorda saada. Priva Compassi välja töötades üritasime 
aga selle võimalikult lihtsaks teha. Esiteks valige ja paigaldage õige tarkvaramoodul. Tänu meie 
modulaarsele süsteemile on ideaalse paketi ehitamine lapsemäng. Selle paketi alusel peate 
sisestama oma Blue ID C4 seerianumbri ja me saadame teile aktiveerimiskoodi (litsentsivõtme).
See aktiveerimiskood tuleb sisestada Priva Compassi paigaldustööriistas. Järgmiseks muutuvad 
valitud tarkvaramoodulid rakenduses kättesaadavaks. Teil on vaba voli määrata mooduleid oma 
erinevatele tsoonidele täpselt nii, nagu on teie arvates sobilik. Teie valikute põhjal filtreeritakse 
vastav sisendite/väljundite ülesannete loend. See tähendab, et kättesaamatuid valikuid tarkvaras ei 
kuvata ning kogu protsess on selge selle igal sammul.

Priva Compassi Operaator
Möödas on päevad, mil kõik, mida me kasutasime, olid lauaarvutid. Tõenäoliselt kasutate 
erinevaid seadmeid erinevate eesmärkide jaoks: teie nutitelefon, tahvelarvuti ja arvuti. Priva 
Compass on teie jaoks loodud.
Priva Compassi operaatorit saab kasutada mis tahes seadmel, millel on Interneti-brauser. Sel moel 
saate oma seadmeid kõikjal ja igal ajal kasutada. Rakendus kohandub automaatselt teie 
ekraanisuurusele. Kas teie piirkonnas pole saadaval kaabel- või Wi-Fi-võrku? Pole probleemi! Priva 
Compass on varustatud sisseehitatud Wi-Fi levialaga, mis võimaldab teil oma Priva Compassi 
juhtmevabalt juhtida umbes 10 meetri raadiuses.

Seejärel valite tsooni, milles soovite ajamit või 
andurit ühendada, ja vajadusel valite tüübi. 
Seadistusmehhanism genereerib teile 
automaatselt just teie jaoks mõeldud sisend/
väljundpunkti kuhu te oma anduri või aktuaatori 
ühendata saate. Loomulikult saate te sisend/
väljundpunkti valida ise. Kui seadistuse 
salvestate, siis lisatakse see sisendite/väljundite 
nimekirja ja haldusvalikud tehakse teile 
programmis koheselt kättesaadavaks. Pärast 
seadistamise lõpetamist on teil võimalus ühe 
nupuvajutusega see salvestada *.pdf või Exceli 
faili, et nii hooldus ja võimalike probleemide 
lahendamine eriti lihtsaks muuta.



Juhtpaneel lihtsaks käituseks
Olenemata sellest, millist seadet kasutate, on teie juhtpaneelil toiminguid alati selgelt välja 
toodud. Teie juhtpaneelid näitavad teile kõige asjakohasemat teavet selges ja lihtsas kuvas. 
Visuaalid näitavad ainult teie süsteemi erinevate komponentide olekut, sealhulgas komponente, 
mida võib olla tarvis kohandada. Juhtpaneel annab teile kontrolli kõikide teie seadmetega 
ühendatud osade üle, võimaldades teil alati oma seadmete üle täieliku kontrolli omada. 

Salvestatud andmed ja alarmid
Priva Compass operaatori väljaarendamisel ei keskendunud me ainult sellele, et see oleks võimalikult 
kasutajasõbralik. Me tegime selle selliseks, et saaksite seda kasutada suurepäraste graafikute ja 
aruannete loomiseks. Kui olete oma protsessi tundma õppinud ja oskate seda analüüsida, muutub 
teie töö järsult lihtsamaks.
Operaatori iga seadistuse jaoks on selge eelnevalt määratletud graafik, mis võimaldab teil protsessi 
kiirelt analüüsida. Lisaks on graafikutel kiiranalüüsifunktsioon. See võimaldab teil lisada graafikuid 
eelnevalt määratletud komplektidesse. Näiteks on teil võimalik ühendada 
ventilatsioonikontrollseadmeid oma ilmajaamade andmetega, mis aitab teil optimeerida oma 
strateegiat. Priva operaator salvestab kõik teie 14 päeva andmed, et saaksite hiljem neid protsesse 
analüüsida.
Muidugi pakub Priva operaator ka väga selget alarmlehte. Kui üks teie protsessidest ei lähe nii nagu 
planeeritud, ilmub häirete ülevaates hoiatus. See näitab teile asukohta, kus häire esines, kellaaega ja 
kuupäeva ning palju muud. Alarmlehelt saab otsida ka spetsiifilisi ja teatud tüüpi häireid. See aitab 
teil kohe tegutseda, et kõik protsessid töötaksid nii nagu vaja.
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Lihtsaim paigaldus
Oleme Priva operaatori jaoks loonud mitmeid erinevaid stsenaariume. Kombineerides 
erinevaid seadeid on nüüd lihtsam kui kunagi varem saada aru seadistuste vahelistest 
suhetest ja kasutada neid teadmisi oma põllukultuuride hüvanguks.

Manuaalne käitamine
Kuigi teie süsteem töötab automaatselt on teil alati võimalus minna üle manuaalsele käitusele. 
Priva Compassi operaatorprogrammis on olemas manuaalse käituse valikud igale sensorile/
seadmele. See tarkvaravalik lubab teil koheselt näha oma manuaalse käituse tulemusi. Teie 
toimingud kuvatakse ka juhtpaneelil, et omaksite alati oma süsteemi üle täielikku kontrolli.

Tugi võrgust ja käitusjuhendist
Oleme teie jaoks alati olemas ja valmis aitama. Kui teil on küsimusi Priva Compassi 
operaatorprogrammi kohta, siis valige lihtsalt üks kahest võimalusest:

> Interneti-abi. See abifunktsioon sisaldab alati kõige uuemat tugiteavet. Pidage 
meeles, et teie Priva Compass vajab selle funktsiooni jaoks Interneti-ühendust.
> Võrguühenduseta abi. Võite oma süsteemi paigaldada tugidokumentatsiooni. Kõigi 
praegu kättesaadavate dokumentide allalaadimiseks minge aadressile support.priva.com. 

Tehnilised omadused Priva Compassi käitajale 

Brauser
> Kõik Interneti-brauserid, eelistatud on Google 
Chrome
> Maksimaalne klientide arv: 8

Ühikud

> Kuupäeva tähistamine: D-M-Y, M-D-Y, Y-M-D
> Aja märgistus: 24 tundi, AM / PM
> Temperatuur: Celsius, Fahrenheit
> Kiirus: jalga sekundis, km / h, sõlme, m / s, mph
> Aururõhk: Pascal, bar
> Rõhk: Pascal, bar, psi
> Maht: liitrit, USA gallonit 

Rohkem informatsiooni?
Lisateabe ja saadaolevate keelte jaoks minge portaali support.priva.com.
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