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De tuinbouw van de toekomst streeft naar hoger rendement,
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verbeterde irrigatie management, vermindering gebruik van
meststoffen, een optimale regeling van het kasklimaat en een
reductie van de uitstoot van CO2 en andere gassen.
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Het AFP –GSC Greenspec systeem

Met Greenspec als uw partner in de automatisering hebt u
toegang tot de nieuwste ontwikkelingen – op uw tuinbouwen managementsysteem met een betrouwbare flexibele
computer, die daarbij ook gebruikersvriendelijk is.
Het Greenspec managementsysteem helpt u uw doelen te
bereiken.
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Kenmerken van het Greenspec systeem
Twee belangrijke kenmerken maken het Greenspec systeem
een praktische oplossing voor zowel kleiner als grote
tuinders.
Het gebruik van een optische kabel voor data
transmissie
Voordelen gebruik van POF kabel:
• Eenvoudig te installeren glasvezelkabel d.m.v.
schroefverbindingen.
• Eén enkele lijn bekabelings-lus door het gehele bedrijf in
plaats van vele kabels.
• Goedkoper dan koperbedrading
• Minder risico op schade als gevolg van onweer.
• Zowel centraal als decentraal te instaleren
Vrij in te stellen integraal software programma.
Het softwarepakket is in de prijs inbegrepen, met de
mogelijkheid om deze vrij uit te
breiden naar uw wensen (binnen
dezelfde versie).
Greenspec verkoopt het pakket als een
eenheid: u koopt één GSC computer, zoveel AFP units als
benodigd voor het flexibele, complete vrij instelbaar
software pakket. De parameters kunt u zelf instellen, maar
ook
kleine wijzigingen, of de herinrichting
c.q.
aanpassingen van uw bedrijf zijn eenvoudig in de software
aan te maken. De noodzakelijke hardware kan eenvoudig
worden uitgebreid.

Alle functies binnen uw bedrijf kunnen
geregeld worden met de Greenspec computer
Via de aangesloten AFPs (in- en uitgangsprinten) ontvangt de
GSC computer informatie van vele type sensoren en regelt en
controleert alle fysieke parameters in uw bedrijf. Een greep uit
de mogelijkheden:

Ferti meting en regeling:
• Water : EC, pH, litertellers , units, drain control etc.
• Grond: temperatuur, vochtigheid en EC waardes en
draincontroles.

Klimaat meting en regeling:
• De gebruikelijke sensoren zoals: temperatuur,
luchtvochtigheid, CO2, licht, etc.

• Het weerstation met ook mist- en/ of
regenintesiteitscontroles.

• Ketelhuis en verwarmingsnetsturingen en de daarbij
behorende CO2 en opslagbuffers.

Communicatie met sensoren en regelingsystemen:
• Analoge, digitale of RS232/USB verbindingen voor de inputs,
NC en NO voor outputs.
• Greenspec biedt de nieuwste sensoren aan. Wij adviseren
snelle inductieve sensoren, die geen bewegende delen
hebben en makkelijk te onderhouden zijn.
• De software kan exporteren naar externe ondersteuningssystemen waarmee specifieke teeltadviezen op basis van
actuele meetwaarden gegeven kunnen worden.

Flexibele communicatie
Communicatie via standaard internet protocollen is
voorgeprogrammeerd.

Hardware:
De computer: de Greenspec GSC standaard, met varianten voor zeer
grote installaties of in vochtige condities.

AFP02

Schakelkasten:
Nu vier types AFP’s (in- en uitgangsprinten) voor uw installatie :

Standaard AFP met 20 ingangen en uitgangen

Nieuw! AFP met 63 uitgangen

De kleine AFP lite met 7 ingangen en 5 uitgangen.

AFP Nano: die net is ontwikkeld voor nog kleinere

AFP63

GSC computer

AFP Lite

AFP Nano

Installatie van de Greenspec GSC computer,

de AFP controle eenheden en de software
• Greenspec werkt samen met een netwerk van

distributeurs. Samen met het Greenspec sales team
adviseren zij u over de benodigde configuratie. De
Greenspec software is in verschillende talen beschikbaar.
• De centrale computer kan (spatwaterdicht) in de kas of in

een kantoor geplaatst worden. De controle AFP
eenheden kunnen centraal of decentraal in de kas
geplaatst worden.
• Installatie in de kas met maar één

optische kabel en daardoor korte
verbindingen naar de sensoren en aan te sturen
elementen betekent dat er minder bekabeld hoeft te
worden. Bijna alle bestaande sensoren in de markt
kunnen worden aangesloten.
• De complete installatie – of een latere uitbreiding -

wordt gedaan door AFP-printen aan de optische lijn aan
te sluiten: de software herkent deze dan na een herstart
automatisch.

Overzicht van de irrigatie en periodetabel.

• Vervolgens zal de installateur in het systeem de

benodigde functies activeren. Daarbij wordt het systeem
natuurlijk aangepast aan uw specifieke omstandigheden
en eisen. De meeste sensoren en uitgangen hebben
standaard instellingen, die makkelijk door de installateur
zijn aan te passen.
• Software wijzigingen en uitbreidingen kunnen meestal

door de kweker zelf of de installateur via internet worden
aangepast.

Overstappen op Greenspec
Gaat u over op een Greenspec computer,
dan is dat gemakkelijk. Neem gerust
contact met ons op.
• Werkt met bijna alle standaard

sensoren, dus deze hoeven (mits goed
werkend) niet te worden vervangen.
• Alleen de glasvezelkabel, de

schakelkasten en de computer moeten
worden geïnstalleerd.

Klimaat in Overzicht

Het Greenspec team
Greenspec is een Nederlands bedrijf met medewerkers die tientallen
jaren ervaring hebben in de tuinbouwautomatisering in Nederland
als zowel in het buitenland.
Het Greenspec R&D en support team heeft de apparatuur en de
mogelijkheden om software te produceren voor standaard

Contact opnemen
Stuur voor een eerste contact
een email aan:
info@greenspec.nl
Ons team zal vervolgens contact
met u opnemen.

bedrijven, maar ook om maatwerk te leveren en om uw specifieke
wensen te kunnen invullen. Hardware en software worden uitgebreid
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getest in de fabriek als ook in onze eigen kas, dit biedt ons de
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mogelijkheid om u een optimaal systeem te leveren met de best
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beschikbare technologie.

9747AN Groningen

Het team is gevestigd in Delft en in Aiguillon (Frankrijk).

Nederland

Internationaal distributeurs netwerk
Zie de kaart voor de landen waar Greenspec sinds

Verkoop:+31 620 361 578

2008 haar distributeurs heeft gekozen.

Techniek:+33 610 155 523
Zie onze website:

Wij zoeken distributeurs in andere landen, neem contact op als u
interesse hebt.

www.greenspec.nl

Uw lokale distributeur:

