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Nowoczesny system sterujący HortiMaX-Go!

W odpowiedzi na wciąż rosnące potrzeby rynku, firma HortiMaX 
opracowała całkowicie nowy system sterujący HortiMaX-Go! Jest 
to bardzo nowoczesny, łatwy w obsłudze i stosunkowo niedrogi 
komputerowy system sterowania dla branży ogrodniczej, opraco-
wany do celów kontroli klimatu i nawadniania. Obsługa poprzez 
ekran dotykowy pozwala w łatwy sposób przeglądać istotne dane 
znajdujące się w systemie. HortiMaX-Go! wykorzystuje najnowsze 
technologie programowe i sprzętowe. 

HortiMaX-Go! 
Dopasowane rozwiązanie

Unikalność komputera HortiMaX-Go! polega na tym, że komputer jest połączony z urządzeniami w szklarni poprzez tzw. 
Inteligentne Przełączniki, które zostały opracowane oddzielnie dla każdej funkcji kontrolnej. Każdy Inteligentny Przełącznik 
komunikuje się dwustronnie z centralnym sterownikiem poprzez wspólną sieć. To jest rozwiązanie niespotykane w innych 
systemach sterowania dla ogrodnictwa, które nie są zdolne do dwustronnej komunikacji. 
HortiMaX-Go! jest inny i znacząco wyróżnia się spośród komputerów w tym przedziale cenowym, oferowanych w branży 
ogrodniczej. System ten może być doskonałą alternatywą dla zaawansowanych technologicznie rozwiązań, które często są 
zbyt skomplikowane lub zbyt kosztowne.

Zacznijmy inteligentnie

Jeśli tylko masz dostęp do sieci Internet, możesz połączyć się ze swoim HortiMaX-Go! System 
posiada elastyczną konstrukcję, dzięki której jest kompatybilny z dowolnym urządzeniem 
wykorzystującym oprogramowanie iOS, Android lub Windows. Pozwala to użytkownikowi na 
szeroki dostęp i zdalną kontrolę swojej szklarni. 

Zdalny dostęp i kontrola z różnych urządzeń 

Unikalną cechą HortiMaX-Go!, w porównaniu z konwencjonalnymi komputerami 
w tym przedziale cenowym, jest możliwość jednoczesnej kontroli klimatu, nawa-
dniania i dozowania nawozów. Pozwala to na wyświetlanie wszystkich danych 
kontrolnych na jednym ekranie. Ze względu na brak konieczności korzystania z róż-
nych komputerów, można zaoszczędzić znaczną ilość pieniędzy.

Zintegrowana kontrola nawadniania i klimatu

Niedrogie sterowniki, które można znaleźć na rynku, mają tendencję do bardzo 
skąpych interfejsów użytkownika, ograniczających się jedynie do kilku pokręteł 
i małych, monochromatycznych wyświetlaczy. HortiMaX-Go! wyposażony jest w du-
ży i kolorowy ekran dotykowy. Jego oprogramowanie zostało utworzone specjalnie 
z myślą o obsłudze manualnej i szybkim przeglądaniu danych. Urządzenie jest proste 
i intuicyjne w obsłudze, jak smartfon.

Nowoczesny interfejs użytkownika

HortiMaX-Go! oferuje indywidualne rozwiązania, w których użytkownik wybiera składniki zgodnie z aktualnymi potrzebami 
swojej uprawy. Standardowo HortiMaX-Go! wyposażony jest w niezbędne oprogramowanie i konfiguruje się automatycznie, 
zgodnie z zasadą „Plug and play”. Dzięki pracy w cyfrowej magistrali systemowej sieć taką można łatwo budować i rozszerzać 
poprzez łączenie ze sobą kolejnych czujników i Przełączników Inteligentnych. Ten sposób połączenia zapewnia znaczne 
oszczędności w kosztach robocizny i okablowania.

Indywidualne rozwiązania 
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