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דובי שמיר
מציגים:

בע"מ

הבקר החכם של מיכל החלב מבית Packo

הפעלה נוחה באמצעות
מסך מגע  7אינץ' עמיד
במיוחד ובעל רזולוציה
גבוהה

 4תפריטים מרכזיים
להצגת נתונים בצורה
ברורה ופשוטה ,כולל
גרפים ,הגדרות מערכת
ופונקציות נוספות

מסך אקטיבי המציג
את מצב המיכל
בכל רגע נתון

גישה למידע והפעלת
המערכת ישירות ממסך
הבקר .יכולת שליטה
מרחוק באמצעות
המחשב והטלפון הנייד

שדרוג ועדכוני גרסה
תקופתיים בצורה מהירה
ופשוטה ללא עלויות נוספות
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מערכת הבקרה החכמה ביותר בשוק
 ,iControlמערכת הבקרה החכמה של מיכלי
החלב של  ,Packoהיא האיכותית מסוגה
בשוק הישראלי .המערכת עוקבת באופן רציף
אחר כל הפרמטרים של מערכת הקירור,
שומרת על איכות החלב בצורה הטובה ביותר,
ומקיימת תקשורת שוטפת באינטרנט עם
הרפתן .איך היא עושה זאת? לפניכם מגוון
תכונות ויתרונות:

ע

סטודיו דואט יצוב

••מערכת מושתתת  – Windowsהבקר
מחובר לאינטרנט ,ומאפשר לרפתן לעקוב
אחר מצב המיכל במחשב או בעזרת אפליקציה
בסמארטפון ,מרחוק ובזמן אמת :האם
השטיפה הסתיימה? כמה חלב יש במיכל?
האם המדחס/הבוחש פועל? האם פתח המיכל
פתוח? וכך הלאה .הודעות רלוונטיות נשלחות
גם לגורמים אחרים ,כמו עובדים ברפת ,ואף
נהג המשאית שנמצא בדרכו למשק.
••מסך מגע עמיד ונוח – ניתן כמובן לצפות
בבקר ולכוון את פעילותו גם מקרוב ,באמצעות
המסך המוצמד למיכל החלב.
••התראות בזמן אמת – התראות חזותיות ו/או
קוליות  -על המסך ברפת ,במחשב ו/או
בסמארטפון – מאפשרות תגובה מהירה,
מניעת נזקים ,וחיסכון ניכר.
••קירור אוטומטי – כל מערכות הקירור במיכל
החלב נכנסות לפעולה מיד עם תחילת
החליבה ,כהכנה לקליטת החלב .חיישן מיוחד

מודד את כמות החלב במיכל ,ומפעיל את מערכת
הקירור לפי הצורך.
••ביטחון כפול – מערכת הבקרה מפקחת על שני
חיישני טמפרטורה ,כדי להבטיח דיוק במדידה
וגיבוי בעת תקלה; במקרה של תקלה בבוחש או
במדחס (במיכלים בעלי שני בוחשים/מדחסים
ויותר) ,תמשיך המערכת להפעיל את הבוחש/
מדחס הנוסף.
••ניקוי חכם וחסכוני – מערכת הבקרה מנהלת
את מחזורי השטיפה ביעילות רבה  -כולל כמות
וטמפרטורת המים ומשך הניקוי ,וחוסכת עד
 50%מהמים ומזמן השטיפה .מערכת השטיפה
הייחודית מונעת הצטברות של אדים מסוכנים
במיכל ,כך שהחלב לעולם אינו מזדהם משאריות
של חומרי ניקוי.
••איסוף מידע לאורך זמן – כל נתוני הפעילות
של מערכת הקירור נשמרים למשך שנתיים ,כולל
תיעוד תקלות ,שעות ותאריכים.
••ניתוח ביצועים ואירועים – הנתונים מוזרמים
באופן שוטף אל חברת  Packoבבלגיה,
ומשמשים לניתוח ביצועים שוטפים ואירועים
מיוחדים.
••תצוגה ידידותית – המידע מוצג לרפתן באופן
ברור ונוח ,באמצעות מגוון גרפים וטבלאות.
••שיפור מתמיד ואוטומטי – חברת Packo
שוקדת ללא הרף על שיפור מערכת הבקרה,
ועדכוני תוכנה נשלחים אוטומטית למערכות
 iControlבכל העולם.
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