SUPERLINK 6

Software for dataopsamling og analyse for optimal styring
af klima
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Central opsamling af data fra klimastyringer og gødningsblandere fra alle afdelinger
Opsæt hovedmenuen med overblik over de foretrukne data fra forskellige afdelinger
Kalenderfunktion for planlægning af fremtidige handlinger
Central styring og ændring af setpunkter på de installerede enheder
Nemt at skifte imellem kulturer ved hjælp af dine egne gemte planterecepter
Rapportgenerator for dokumentation og analyse af vækstforholdene
Hurtig og nem eksport af data for dit eget eller konsulenters brug
Du kan selv navngive f.eks. varmeventiler, vinduer, gardiner m.m.
Mulighed for at tilføje setpunkter til en favoritliste

Optimer ressourceforbruget og opnå de bedste vækstbetingelser
SuperLink 6 er et avanceret PC-program med grafisk brugerflade. SuperLink 6 giver dig let og sikker overvågning og kontrol af alle Senmatics klimastyringer og gødningsblandere.
Programmet byder på mange nye faciliteter og muligheder for at indsamle klima- og gødningsdata.
Central kontrol
Med SuperLink 6 er det nemt og hurtigt at aflæse og tilpasse forholdene i forskellige afdelinger, idet disse kan vises og
kontrolleres direkte fra virksomhedens computer.
SuperLink 6 sikrer den bedst mulige udnyttelse af vores avancerede udstyr til styring af klima, vanding og gødning.

HARVEST YOUR FULL BUSINESS POTENTIAL

SPECIFIKATIONER / SUPERLINK 6
PC
3 GHz dual core
4 GB Ram
500 GB SSD
Widescreen display (16:9 format / 1680 x 1050)
Windows 10

Hvilke SuperLink-versioner kan opdateres til SL6?
SL6 er et Windows 32-bit system, og da SL4 og SL5 kører
på samme system, kan de begge opdateres til SL6.
SL2 kører på DOS 16-bit, og SL3 kører på Windows
16-bit, og derfor kan ingen af de to tidligere versioner
opdates til SL6.

SuperLink 6 - yderligere funktioner
• Fås til overvågning af 1 - 64 afdelinger
• Tabel med indhold efter eget valg
• Historisk graf
• Frit valg af grafisk kurve (profiler)
• Mulighed for at ændre afdelingens navn
• Hurtig navigation imellem afdelinger
• Leveres med flere sprog
• Windows-baseret
• Kommunikation med Info Grow

Enheder der er kompatible med SuperLink 6 på
Zenon version 8.10
• LCC2 touch
• LCC4
• AMI Penta Gødningsblander
• Fjernalarm
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