
Tesis müdürleri için önemli noktalar:
•	 	 Hızlı	menü
•	 Her	bilgisayar	için	işletimtalimatları
•	 Alarm	iletişimi,	telefon,	SMS	ve/veya	tesiste	
akustik	sesli	uyarı

•	 Kullanıcı	girişleri	kontrolleri
•	 Program	güncellemeleri	uzaktan	yükleme	ile	
yapılır

•	 Notepad	raporlama	kabiliyeti

Üretim müdürleri için önemli noktalar:
•	 •	Dokunmatik	özellik	kolayca	girişi	sağlar
•	 Tam	renkli	grafikler	bütün	bilgisayarlarda
•	 En	önemli	bilgiler	net	olarak	ekranda	
görülebilir

•	 En	son	enerji	tasarrufu	sağlayaniklim	
özellikleri	mevcut

•	 Notepad	raporlama	kabiliyeti

Mantar toplayıcılar için önemli noktalar:
•	 Her	yetiştirme	odası	için	çalışma	talimatları	
verilir

•	 Çok	dilde

Dalsem VEC 41
•	 7”	renkli	dokunmatik	ekran
•	 Bütün	bilgileri	ekranda	görmek	mümkün
•	 Her	üretim	odası	ve	kompost	tüneli	için	grafik	
gösterimleri

•	 Dokunmatik	özelliği	bütün	parametrelere	anında	
ulaşmanızı	sağlar

•	 En	son	iklimsel	özelliklere	ait	enerji	tasarrufu	
sağlayan,	nem	hesabı,	tam	nemlenme,

buharlaşma,	içeri	üflemede	RH,	gibi	
•	 Program	güncellemeleri	uzaktan	yükleme	ile	
yapılan

•	 Bağımsız	modelleri	bulunmakta
•	 Paslanmaz	metal	kutu	tasarımı,	
EMCuyarlanabilir

•	 Standart	24	volt	transformatör,	yardımcı	
motorlara	ve	işlevsel	kumandalara	enerji	
sağlayan,	dahildir

Dalsem VEC 43 CO² Multiplexer 
(Ölçüm cihazı)
•	 Bir	multiplexer	ünite	her	odada	ayrı	ayrı	
CO²	ölçmek	için

•	 Ölçme	aralığı	0	dan	5.000	ppm	e	kadar,	
tercihe	bağlı	10.000	ppm	e	yükseltilebilir.

•	 Pazlanmaz	metal	kutuda
•	 8	veya	18	giriş	multiplexe	bağlanabilir
•	 CAN	ağı	ile	iletişim
•	 Tercihe	göre	her	oda	için	CO²	ölçücü	
uygulanabilir

Dalsem VEC 42 Tesis Kontrol Sitemi 
•	 Bilgisayar,	çok	dil	içeren	Microsoft	Windows	un	
en	son	sürümü.

•	 Dokunmatik	veya	klasik	ekran,	internet	router	
ve	diğer	özellikleri

•	 Dalsem	Tesis	Kontrol	Programı	önceden	yüklü,	
tasarımı	tamamen	dokunmatik.

•	 Tam	program,	grafikler,	iletişim	programı	ve	veri	
saklama

•	 Alarm	uyarımı,	telefon,	SMS	opsiyonu	ve	sesli	
ve/veya	yanıp	sönen	flaş	ışıklı.

•	 CAN	ile	bütün	VEC41	ve	VEC43	kontrol	üniteleri	
ile	iletişim

•	 Entegre	otomatik	ayrıştırıcı	program

gelişmelerle ilgili başlıklar satışa ilişkin noktalar

Dalsem	VEC	41

Dalsem	VEC	42

Dalsem	VEC	43

Dalsem	Computer
Accessories
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İklimsel özelliklerle ilgili olarak enerji tasarrufu sağlayan, örneğin 
nem hesabı, tam nemlenme, buharlaşma,Dalsem devamlı 
olarak kendi kontrol sistemini bünyesi içerisinde geliştirerek 
ve evrimleştirerek, kolay kullanım, tamamen renkli, grafikli, 
isteğe göre uyarlanmış tesis yönetimi bilgilendirme programı 
ilepazardakisisteminde en son teknolojinin kullanılmasını sağlar.

● Pazarda bulunan en son teknoloji
● Yazılım programının sizin tesisinize göre uyarlanması
● Uzaktan güncellemeler mevcut
● Web ortamında kullanılabilir
● Dünyanın birçok köşesinde farklı kanıtlanmış alternatif çözümler
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DALSEM MANTAR PROJELERİNİN BULUNDUĞU NOKTALAR

Yetiştiriciliktegelinen en son nokta.  
Bu mantar endüstrisi içindeki her şey 

demektir. Dalsem Mantar Projeleri, tasarım, 
üretim ve tüm gerekli donanımları ve 

sistemleri bu özel yetiştirme işlevi için 
sağlamaktadır. Bu amaçla, sizin talep etmiş 

olduğunuz en küçük detayları ve bölgenizdeki 
iklimsel şartları göz önüne alarak sizin için en 

son yenilenen teknolojiyi ve yüksek kaliteli 
donanımları kullanırız. Bu yüzden, dünya da 

kurulu kompost üretim tesislerinin ve mantar 
üretim çiftliklerinin büyük bir memnuniyetle 
yıllardır bizim ürünlerimizi ve servislerimizi 

kullanmaya devam etmeleri sizin için bir 
sürpriz olmamalı. 

Dalsem Mantar Projeleri dünya çapında sera 
ve mantar projelerinin gerçekleştirilmesinde 

lider olan firmalardan biri olan Dalsem 
grubunun bir parçasıdır. 1932 yılında kurulmuş 
olan bir aile şirketidir, merkez ofisi Den Hoorn 

da yer alan, zirai alanda en çok tanınan 
Roterdam a yakın ‘Westland’ bölgesinde 

bulunmaktadır.

“En son  
teknolojinin 
sizin kolay 

kullanımınıza hazır 
olduğunda”

Dalsem	kendisine	ait	teknolojinin	en	son	noktaya	
ulaştığı	bilgisayar	kontrol	sistemlerini	geliştirir,	
mühendislik	çalışmalarını	yapar	ve	üretir,	sistem	
bağımsız	veya	ağ	ortamlarına	uygundur.	Sizin	
üretim	işlemlerinizin	kontrolü,	renkli	dokunmatik	
ekran,	grafik	göstergeleri	ve	sistemin	içerdiği	
en	son	iklimlendirme	kontrol	özellikleri	ile	çok	
daha	kolay	olur.	Sistemimizde	birçok	seçenek	
bulunmakta	ve	çok	daha	fazlasıda	olacak,	mantar	
üretim	kontrol	sistemleri	denildiğinde	bizimle	
geleceğe	fazladan	bir	sıçrama,	fazladan	bir	adım	
atmakta	olduğunuzdan	kesinlikle	emin	olabilirsiniz.
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Gelişimin ulaştığı 
en son nokta


