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E-a. anJou auToMaTIon do SKLEníKov
E-a. anJou auToMaTIon do SKLEníKů

Společnost anJou auToMaTIon byla založena v roce 1982. Projektuje a vyrábí regulační a automatizační
zařízení do průmyslových odvětví jako zemědělství, životní prostředí a automobilový průmysl.
Na základě dlouholetých zkušeností, které ve velké míře využívají digitalizaci a průmyslové počítače, 
je tato společnost schopna vyvinout inovativní řady produktů, které dokonale vyhovují potřebám uživatelů, 
ale dokážou vyrobit i produkty na míru.
anJou auToMaTIon je dnes světově uznávaným hráčem regulátorů skleníkového klimatu a snímačů počasí.

Spoločnosť anJou auToMaTIon bola založená v roku 1982. Projektuje a vyrába regulačné a automatizačné 
zariadenia do priemyselných odvetví ako poľnohospodárstvo, životné prostredie a automobilový priemysel.
Na základe dlhoročných skúseností, ktoré vo veľkej miere využívajú digitalizáciu a priemyselné počítače, je táto
spoločnosť schopná vyvinúť inovatívne rady produktov, ktoré dokonale vyhovujú potrebám používateľov, 
ale dokážu vyrobiť aj produkty na mieru.
anJou auToMaTIon je dnes svetovo uznávaným hráčom regulátorov skleníkovej klímy a snímačov počasia.

Polyclim nG je monoblokový regulátor s 13 reléovými výstupy. Nový model Polyclim má pro lepší ovládání
přístroje už barevnou dotykovou obrazovku. Díky zabudované komunikační jednotce lze tento model ovládat 
i na dálku. Aktualizace softwaru je možná pomocí USB klíče. Archivace dat je 1 měsíc.
Několik jednotek Polyclim lze připojit do meteorologické nebo monitorovací sítě. Zařízení je kompatibilní se všemi
regulátory Polyclim, Maxiclim, Masterclim a Artic.

•   Standardizované verze a dokumentaci si můžete podrobněji nastudovat v katalogu.

Polyclim nG je monoblokový regulátor s 13 reléovými výstupmi. Nový model Polyclim má pre lepšie ovládanie
prístroja už farebnú dotykovú obrazovku. Vďaka zabudovanej komunikačnej jednotke je možné tento model
ovládať aj na diaľku. Aktualizácia softvéru je možná pomocou USB kľúča. Archivácia dát je 1 mesiac. 
Niekoľko jednotiek Polyclim je možné pripojiť do meteorologickej, alebo monitorovacej siete. Zariadenie je 
kompatibilné so všetkými regulátormi Polyclim, Maxiclim, Masterclim a Artic.

•   Štandardizované verzie a dokumentáciu si môžete podrobnejšie naštudovať v katalógu. 

PoLyCLIM nG

PoLyCLIM nG
https://www.anjouautomation.com/wp-content/uploads/2020/06/GAMME-POLYCLIM-NG_ANG.pdf

pdf

CHCETE CEnovou naBídKu? nEváHEJTE náM ZavoLaT.CHCETE CEnovÚ PonuKu? nEváHaJTE náM ZavoLaŤ.

PoTrEBuJETE vIaC InForMáCIí? náJdETE ICH Tu:    PoTŘEBuJETE víCE InForMaCí? naJdETE ICH ZdE:

PoLyCLIM nG
https://www.anjouautomation.com/wp-content/uploads/2021/01/ANGLAIS-SANS-TARIF.pdf

pdf

KoMPLETnÝ KaTaLóG FIrMy anJou auToMaTIon 2021 náJdETE Tu:       KoMPLETní KaTaLoG FIrMy anJou auToMaTIon 2021 naJdETE ZdE:

https://www.anjouautomation.com/wp-content/uploads/2020/06/GAMME-POLYCLIM-NG_ANG.pdf
https://www.anjouautomation.com/wp-content/uploads/2020/06/GAMME-POLYCLIM-NG_ANG.pdf
https://www.anjouautomation.com/wp-content/uploads/2020/06/GAMME-POLYCLIM-NG_ANG.pdf
https://www.anjouautomation.com/wp-content/uploads/2020/06/GAMME-POLYCLIM-NG_ANG.pdf
https://www.anjouautomation.com/wp-content/uploads/2020/06/GAMME-POLYCLIM-NG_ANG.pdf
https://www.anjouautomation.com/wp-content/uploads/2021/01/ANGLAIS-SANS-TARIF.pdf
https://www.anjouautomation.com/wp-content/uploads/2021/01/ANGLAIS-SANS-TARIF.pdf
https://www.anjouautomation.com/wp-content/uploads/2021/01/ANGLAIS-SANS-TARIF.pdf
https://www.anjouautomation.com/wp-content/uploads/2021/01/ANGLAIS-SANS-TARIF.pdf
https://www.anjouautomation.com/wp-content/uploads/2021/01/ANGLAIS-SANS-TARIF.pdf


an
Jo

u 
au

To
M

aT
Io

n 
do

 SK
LE

ní
Ko

v
an

Jo
u 

au
To

M
aT

Io
n 

do
 SK

LE
ní

Ků

E-a 02.

E-a. anJou auToMaTIon do SKLEníKov
E-a. anJou auToMaTIon do SKLEníKů

• Programátor Polyprog 12 je kombinací jednoduchosti ovládání závlahy a rychlé a efektivní 
programovatelnosti.

• Je vylepšením historického modelu Irri 12, ale tento model má i barevnou dotykovou obrazovku. Díky 
zabudované komunikační jednotce lze tento model ovládat na dálku. Aktualizace softwaru je možná pomocí 
USB klíče. Archivace dat je 1 měsíc.

• Je možné připojit i několik jednotek Polyprog 12 do meteorologické nebo monitorovací sítě. Zařízení je 
kompatibilní se všemi regulátory klimatu a programátory zavlažování.

• Programátor Polyprog 12 je kombináciou jednoduchosti ovládania závlahy a rýchlej a efektívnej 
programovateľnosti.

• Je vylepšením historického modelu Irri 12, ale tento model má aj farebnú dotykovú obrazovku. Vďaka 
zabudovanej komunikačnej jednotke je možné tento model ovládať na diaľku. Aktualizácia softvéru je možná 
pomocou USB kľúča. Archivácia dát je 1 mesiac. 

• Je možné pripojiť aj niekoľko jednotiek Polyprog 12 do meteorologickej, alebo monitorovacej siete. Zariadenie 
je kompatibilné so všetkými regulátormi klímy a programátormi zavlažovania.

PoLyProG 12

PoTrEBuJETE vIaC InForMáCIí? náJdETE ICH Tu:    PoTŘEBuJETE víCE InForMaCí? naJdETE ICH ZdE:
PoLyProG 12
https://www.anjouautomation.com/wp-content/uploads/2020/06/POLYPROG-12_ANG.pdf

pdf

• Programátor oscar je výkonnější než Polyprog 12. Je vhodný pro větší objekty nebo pro detailnější programování 
zavlažování.

• Oscar nabízí také možnost "řízeného" oplodnění květů. Můžete jím ovládat až 94 solenoidových ventilů 
a 40 zavlažovacích sekcí. Přístroj může být zabudován do stanice míchání hnojiv, nebo jej můžete umístit 
do vzdálené skříňky.

• Je možné připojit i několik jednotek Oscar do meteorologické nebo monitorovací sítě. Zařízení je kompatibilní 
se všemi regulátory klimatu a programátory zavlažování.

• Programátor oscar je výkonnejší ako Polyprog 12. Je vhodný pre väčšie objekty alebo pre detailnejšie 
programovanie zavlažovania.

• Oscar ponúka tiež možnosť „riadeného“ oplodnenia kvetov. Môžete ním ovládať až 94 solenoidových ventilov
a 40 zavlažovacích sekcií. Prístroj môže byť zabudovaný do stanice miešania hnojív, alebo ho môžete umiestniť
do vzdialenej skrinky.

• Je možné pripojiť aj niekoľko jednotiek Oscar do meteorologickej, alebo monitorovacej siete. Zariadenie je 
kompatibilné so všetkými regulátormi klímy a programátormi zavlažovania.

oSCar

PoTrEBuJETE vIaC InForMáCIí? náJdETE ICH Tu:    PoTŘEBuJETE víCE InForMaCí? naJdETE ICH ZdE:
oSCar
https://www.anjouautomation.com/wp-content/uploads/2020/06/OSCAR_ANG.pdf

pdf
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• Větrání řídí automaticky pomocí teplotního čidla CTN (je součástí dodávky) a je možná i proporcionální regulace. 
Zařízení není dodáváno společně z napájením (viz "C1MA").

• Má možnost připojení senzorů počasí.
• Všechna zařízení mají zabudovanou signalizaci poruchy a alarm. Lze je pomocí přepínače přepnout na manuální 

režim.

Zavírání / 0 / Auto / 0 / Otevírání.

K dispozici jsou 4 verze:
1.   1 boční větrání
2.   2 boční větrání
3.   1 boční větrání + laterální větrání
4.   Stínění

• Vetranie riadi automaticky pomocou teplotného snímača CTN (je súčasť dodávky) a je možná aj proporcionálna   
regulácia. Zariadenie nie je dodávané spoločne z napájaním (pozri „C1MA“).

• Má možnosť pripojenia senzorov počasia.
• Všetky zariadenia majú zabudovanú signalizáciu poruchy a alarm. Je ich možné pomocou prepínača prepnúť 

na manuálny režim. 

Zatváranie / 0 / Auto / 0 / Otváranie.

K dispozícii sú 4 verzie:
1.   1 bočné vetranie
2.   2 bočné vetranie
3.   1 bočné vetranie + laterálne vetranie
4.   Tienenie

ProduKTová rada PoLyCLIM 2000

PoTrEBuJETE vIaC InForMáCIí? náJdETE ICH Tu:    PoTŘEBuJETE víCE InForMaCí? naJdETE ICH ZdE:
PoLyCLIM 2000
https://www.anjouautomation.com/wp-content/uploads/2020/06/POLYCLIM-GAMME-2000_ANG.pdf

pdf

artic je řídící jednotka nejnovější generace pro správu klimatu nebo zavlažování. Jeho velká barevná dotyková
obrazovka umožňuje jednoduché a uživatelsky příjemné nastavování a odečítání údajů. Díky výkonu procesoru
je regulace přesná a efektivní. Integrovaná SD karta umožňuje bezpečné ukládání dat. Jeho USB port je možné
použít na aktualizace softwaru (nová přidaná funkce). Díky zabudované komunikační jednotce je jej možné 
ovládat na dálku přes síťové připojení.
Je možné připojit i několik jednotek ARTIC do meteorologické nebo monitorovací sítě. Zařízení je kompatibilní 
se všemi zařízeními jako: Polyclim, Maxiclim, Masterclim...

Kromě funkcí řízení klimatu má Artic k dispozici i další možnosti, jako například:
•   Ovládání hnojení nebo zavlažování. Umí ovládat až 94 solenoidů a 40 zavlažovacích sekcí.
•   Řízení topení: kotel (max. 3) a také řízení činnosti vodních nádrží.
•   Má také zabudované zobrazení a hlášení externích poruch a chyb (max. 48), jako je například porucha čerpadla.

arTIC

PoTrEBuJETE vIaC InForMáCIí? náJdETE ICH Tu:    PoTŘEBuJETE víCE InForMaCí? naJdETE ICH ZdE:
arTIC
https://www.anjouautomation.com/wp-content/uploads/2020/06/ARTIC_ANG.pdf

pdf

artic je riadiaca jednotka najnovšej generácie na správu klímy alebo zavlažovania. Jeho veľká farebná dotyková
obrazovka umožňuje jednoduché a užívateľsky príjemné nastavovanie a odčítanie údajov. Vďaka výkonu procesora
je regulácia presná a efektívna. Integrovaná SD karta umožňuje bezpečné ukladanie údajov. Jeho USB port je
možné použiť na aktualizácie softvéru (nová pridaná funkcia). Vďaka zabudovanej komunikačnej jednotke 
je ho možné ovládať na diaľku cez sieťové pripojenie.
Je možné pripojiť aj niekoľko jednotiek ARTIC do meteorologickej, alebo monitorovacej siete. Zariadenie je 
kompatibilné so všetkými zariadeniami ako: Polyclim, Maxiclim, Masterclim...

Okrem funkcií riadenia klímy má Artic k dispozícii aj ďalšie možnosti, ako napríklad:
•   Ovládanie hnojenia alebo zavlažovania. Vie ovládať až 94 solenoidov a 40 zavlažovacích sekcií.
•   Riadenie kúrenia: kotol (max. 3) a tiež riadenie činnosti vodných nádrží.
•   Má tiež zabudované zobrazenie a hlásenie externých porúch a chýb (max. 48), ako je napríklad porucha čerpadla.
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