SC800 procescomputer
Onze meest verkochte procescomputer

De Sercom SC800 is onze meest geleverde procescomputer en is zeer compact qua opbouw.
Deze computer heeft meerdere bedieningsmogelijkheden. De SC800 kan met een lcd-bediening of
een pc met SercoVision worden aangestuurd.
Het aantal in- en uitgangen voor meet- en stuursignalen
is op maat te configureren. Hierdoor kunt u precies de

In het kort:
Geschikt voor 60 kasafdelingen per
SC800
Tot 15 SC800 aan elkaar te koppelen
Bediening met pc, lcd en/of
smartphone
Bliksembeveiligde communicatie
Modulair opgebouwd
Optie voor draadloze aansturing van
veldstations

processen aansturen die voor uw situatie relevant zijn.
De SC800 maakt het mogelijk om zowel het klimaat als
de watergift tot in de kleinste details aan te sturen. De
SC800 is modulair opgebouwd. Hierdoor is deze
eenvoudig uit te breiden tot wel 900 kasafdelingen.
RS485-verbinding
De communicatie verloopt via RS485. Met de
ontwikkeling van de Wireless Xtender kan de verbinding
tussen de SC800 en de bedienings-pc volledig
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draadloos worden uitgevoerd. Dit geldt ook voor de
communicatie met de veldstations. Deze draadloze
verbinding is mogelijk binnen een straal van 5 kilometer.
Internet of Things
Met de ARM-processorprint is het nu ook mogelijk om
de SC800 rechtstreeks aan te sluiten op het Internet of
Things. Hierdoor kunnen software-uitbreidingen
eenvoudig op afstand worden toegevoegd. Daarnaast
maakt deze print het mogelijk om ook met andere
systemen binnen het netwerk te communiceren.
Unieke aansturing
De precisie en snelheid waarmee processen kunnen
worden aangestuurd, is uniek. Denk hierbij aan de PARlichtregeling, de bevochtigingsregeling of de scherming.
Met de Sercom procescomputer haalt u het beste uit
uw kas of bewaarcel.
Lange levensduur
De SC800 gaat een tuindersleven mee. De computer is
namelijk compatibel met eerder geleverde versies, zelfs
als die decennia oud zijn.
Aanvullende informatie
Meer informatie over de SC800? Neem dan contact op
met onze verkoopafdeling: sales@sercom.nl.
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