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AUTOMATIZáCIA SKLENÍKA
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Odborník firmy Priva na řízení plodin a práce říká:
Každá výrobní společnost potřebuje mít jasný přehled, který jí pomůže zlepšit výkonnost,
umožní přesněji naplánovat výrobu a snížit náklady na pracovní sílu. Řešení spočívá v systému,
který nabízí přehled o všech procesech, výkonnosti vašich zaměstnanců a objemu a kvalitě
vaší výroby.

Výsledek:
Základní informace, které vám pomohou předpovídat objem a čas dozrání produkce,
na kterých můžete založit související plánování práce.

Odborník firmy Priva na riadenie plodín a práce hovorí:
Každá výrobná spoločnosť potrebuje mať jasný prehľad, ktorý jej pomôže zlepšiť výkonnosť,
umožní presnejšie naplánovať výrobu a znížiť náklady na pracovnú silu. Riešenie spočíva 
v systéme, ktorý ponúka prehľad o všetkých procesoch, výkonnosti vašich zamestnancov 
a objeme a kvalite vašej výroby. 

Výsledok: 
Základné informácie, ktoré vám pomôžu predpovedať objem a čas dozretia produkcie, 
na ktorých môžete založiť súvisiace plánovanie práce. André de Raadt

strategický obchodný vývojár digitálnych služieb

VYTVORTE PERFEKTNÉ PODMIENKY PRE PESTOVANIE
VYTVOřTE PERFEKTNÍ PODMÍNKY PRO PěSTOVáNÍ

Produktivita vašeho skleníku závisí na rovnováze mezi všemi procesy ve vašem podnikání. Dosažení optimální
rovnováhy v pěstování znamená vyšší výnos, nižší spotřebu živin a lepší kvalitu finálního produktu. Správným
nastavením procesů také snížíte riziko chorob a poškození rostlin. Kromě toho; můžete ušetřit vodu a energetické
vstupy, což prospěje nejen vaší peněžence, ale i životnímu prostředí. To je dostatečný důvod zaměřit se na dosažení
optimální rovnováhy!

Pro vytvoření dokonalých podmínek růstu rostlin musí být všechny procesy propojeny a správně nastaveny.
Perfektní prostředí na to poskytuje skleník. Všechny proměnné, které ovlivňují růst, je možné v něm sledovat 
a upravovat tak, aby vytvořily vhodné prostředí pro vaši plodinu.

Produktivita vášho skleníka závisí od rovnováhy medzi všetkými procesmi vo vašom podnikaní. Dosiahnutie
optimálnej rovnováhy v pestovaní znamená vyšší výnos, nižšiu spotrebu živín a lepšiu kvalitu finálneho produktu.
Správnym nastavením procesov tiež znížite riziko chorôb a poškodenia rastlín. Okrem toho; môžete ušetriť vodu
a energetické vstupy, čo prospeje nielen vašej peňaženke, ale aj životnému prostrediu. To je dostatočný dôvod
zamerať sa na dosiahnutie optimálnej rovnováhy!

Na vytvorenie dokonalých podmienok rastu rastlín musia byť všetky procesy prepojené a správne nastavené. 
Perfektné prostredie na to poskytuje skleník. Všetky premenné, ktoré ovplyvňujú rast, je možné v ňom sledovať
a upravovať tak, aby vytvorili vhodné prostredie pre vašu plodinu.

SENZORY PRIVA DO SKLENÍKOV A FÓLIOVNÍKOV 
SENZORY PRIVA DO SKLENÍKů A FÓLIOVNÍKů

PŘESNÁ A SPOLEHLIVÁ MĚŘENÍ JSOU DŮLEŽITÁ PRO PERFEKTNÍ PODMÍNKY RŮSTU A VÝVOJE ROSTLINPRESNÉ A SPOĽAHLIVÉ MERANIA SÚ DôLEŽITÉ PRE PERFEKTNÉ PODMIENKY RASTU A VÝVOJA RASTLÍN

Senzory Priva
Pro optimální vývoj plodin musí být teplota, světlo, vlhkost a koncentrace CO2

v dokonalé rovnováze. To vyžaduje přesné měření a kontrolu. 
Priva dodává širokou škálu senzorů: od meteorologických senzorů po klimatické
senzory a od PAR senzorů  po vlhkostní senzory. 
Hodnoty, které se naměří senzory, je možné integrovat do procesního počítače
Priva. Tímto způsobem můžete své plodině poskytnout ideální podmínky 
pro pěstování.

Senzory Priva
Pre optimálny vývoj plodín musí byť teplota, svetlo, vlhkosť a koncentrácia CO2

v dokonalej rovnováhe. To si vyžaduje presné merania a kontrolu. 
Priva dodáva širokú škálu senzorov: od meteorologických senzorov po klimatické
senzory a od PAR senzorov po vlhkostné senzory. 
Hodnoty, ktoré sa namerajú senzormi, je možné integrovať do procesného
počítača Priva. Týmto spôsobom môžete svojej plodine poskytnúť ideálne 
podmienky na pestovanie. 

Meterologické senzory
Měření rychlosti a směru větru, srážek, teploty, vlhkosti vzduchu (vnějšího) 
a množství slunečního záření je velmi důležité pro dosažení stabilního klima 
ve skleníku. Na základě údajů ze senzoru srážek jsou větrací otvory řízeny 
automaticky, udržuje se tím optimální vnitřní klima. Pomocí venkovního 
senzoru RV můžete měřit relativní vlhkost vzduchu mimo skleník. To je důležité,
protože se může velmi lišit od vlhkosti ve skleníku. Přesná měření jsou velmi
důležitá, protože se za pomoci nich předejdete poškození plodiny a přitom šetříte
energii. Z meteorologické stanice se všechny naměřené údaje průběžně odesílají 
do vašeho procesního počítače Priva.

Meterologické senzory
Meranie rýchlosti a smeru vetra, zrážok, teploty, vlhkosti vzduchu (vonkajšieho)
a množstva slnečného žiarenia je veľmi dôležité pre dosiahnutie stabilnej klímy
v skleníku. Na základe údajov zo senzora zrážok sú vetracie otvory riadené 
automaticky, udržuje sa s tým optimálna vnútorná klíma. Pomocou vonkajšieho
senzora RV môžete merať relatívnu vlhkosť vzduchu mimo skleníka. To je
dôležité, pretože sa môže veľmi líšiť od vlhkosti v skleníku. Presné merania sú
veľmi dôležité, pretože sa za pomoci nich predídete poškodeniu plodiny a pritom
šetríte energiu. Z meteorologickej stanice sa všetky namerané údaje priebežne
odosielajú do vášho procesného počítača Priva.

Klimatické senzory:
Tradiční měřící box Priva (T + RH) měří relativní vlhkost vzduchu a teplotu 
v mnoha částech skleníku. Měřící box E je ještě o krok dále. Je to vysoce pokročilý
přístroj na elektronické měření teploty, relativní vlhkosti vzduchu a v samostat-
ném modulu měří obsah CO2.
Priva E, je určena pro rychlá a přesná měření.

Obsah CO2 ve vzduchu má velký význam pro růst rostlin. Díky tomu je moni-
torování CO2 ve skleníku nepostradatelné. Přístroj na měření CO2 měří 
a monitoruje koncentraci oxidu uhličitého ve skleníku. Pro měření používá 
nasávaný vzduch.

Klimatické senzory:
Tradičný merací box Priva (T+RH) meria relatívnu vlhkosť vzduchu a teplotu 
v mnohých častiach skleníka. Merací box E je ešte o krok ďalej. Je to vysoko
pokročilý prístroj na elektronické meranie teploty, relatívnej vlhkosti vzduchu
a v samostatnom module meria obsah CO2 . 
Priva E, je určená na rýchle a presné merania. 

Obsah CO2 vo vzduchu má veľký význam pre rast rastlín. Vďaka tomu je 
monitorovanie CO2 v skleníku nepostrádateľné. Prístroj na meranie CO2 meria 
a monitoruje koncentráciu oxidu uhličitého v skleníku. Na meranie používa 
nasávaný vzduch. 
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DOKONALá RECIRKULáCIA VZDUCHU PRE VáŠ SKLENÍK ALEBO FÓLIOVNÍK
DOKONALá RECIRKULACE VZDUCHU PRO VáŠ SKLENÍK NEBO FÓLIOVNÍK

E-P. AUTOMATIZáCIA SKLENÍKOV A ZARIADENIA DO SYSTÉMOV PESTOVANIA 
E-P. AUTOMATIZACE SKLENÍKů A ZAřÍZENÍ DO SYSTÉMů PěSTOVáNÍ

Senzory pro měření složení a množství závlahové vody
Správně naměřené hodnoty EC a pH jsou důležité pro zdravý růst vaší plodiny.
Pomocí  procesního počítače Priva a těchto dvou senzorů (na EC a pH) můžete
automaticky kontrolovat úroveň EC a pH hodnot. V dalším kroku ve spolupráci
se snímačem průtoku vody počítač vypočítá přesný přepočet množství 
EC a úpravu pH. Potom na základě těchto propočtů počítač zkoriguje odchylky
do požadovaných cílových úrovní receptury. Během pěstování v substrátu
můžete pomocí snímače odtoku přesně změřit množství i hodnotu EC odtokové
vody. V kombinaci s Priva Groscale (váha) se dávka vody nastavuje automaticky 
podle růstových podmínek stavu rostliny a stavu substrátu.

Senzory na meranie zloženia a množstva závlahovej vody
Správne namerané hodnoty EC a pH sú dôležité pre zdravý rast vašej plodiny.
Pomocou procesného počítača Priva a týchto dvoch senzorov (na EC a pH) môžete
automaticky kontrolovať úroveň EC a pH hodnôt. V ďalšom kroku v spolupráci
so snímačom prietoku vody počítač vykalkuluje presný prepočet množstva 
EC a úpravu pH. Potom na základe týchto prepočtov počítač skoriguje odchýlky
do požadovaných cieľových úrovní receptúry. Počas pestovania v substráte
môžete pomocou snímača odtoku presne zmerať množstvo aj hodnotu 
EC odtokovej vody. V kombinácii s Priva Groscale (váha) sa dávka vody nastavuje 
automaticky podľa rastových podmienok, stavu rastliny a stavu substrátu. 

Důležitý faktor při vývoji ventilátorů pro pěstitele tvoří kromě optimalizace spotřeby i snižování uhlíkové stopy.
Aktivní regulace teploty zajistí pěstitelům rovnoměrné klimatické podmínky, které vedou k nižším teplotním
výkyvům a díky tomu se v objektu minimalizuje počet chladných míst. Zároveň se zajišťuje i lepší distribuce 
a absorpce CO2 a sníží se riziko vzniku nemocí jejichž příčinou je příliš vysoká vlhkost vzduchu. Správný výběr
ventilátorů je nejdůležitějším aspektem aktivní kontroly klimatu, který by měl zohledňovat podmínky a vnější
prostředí, ve kterém se váš skleník respektive fóliovník nachází.

Dôležitý faktor pri vývoji ventilátorov pre pestovateľov tvorí okrem optimalizácie spotreby aj znižovanie uhlíkovej
stopy. Aktívna regulácia teploty zaistí pestovateľom rovnomerné klimatické podmienky, ktoré vedú k nižším
teplotným výkyvom a vďaka tomu sa v objekte minimalizuje počet chladných miest. Zároveň sa zabezpečuje 
aj lepšia distribúcia a absorpcia CO2 a zníži sa riziko vzniku chorôb ktorých príčinou je príliš vysoká vlhkosť vzduchu.
Správny výber ventilátorov je najdôležitejším aspektom aktívnej kontroly klímy, ktorý by mal zohľadňovať 
podmienky a vonkajšie prostredie, v ktorom sa váš skleník respektíve fóliovník nachádza. 

EcoFan+ ventilátory zajišťují cirkulaci vzduchu ve sklenících a fóliovnících, 
a tím vyrovnávají teplotní rozdíly a vlhkost vzduchu uvnitř objektu. Výsledkem
jejich používání je vyvážená klima uvnitř skleníku (nebo fóliovníku). Cirkulace
vzduchu napomáhá výměně plynů a odvádí vlhkost z povrchu listů, a tím 
podporuje rovnoměrnější růst a lepší odolnost proti nemocem. 
Priva EcoFan+ přispívá k dobrému zdravotnímu stavu plodin a má maximální
energetickou účinnost.

EcoFan+ ventilátory zabezpečujú cirkuláciu vzduchu v skleníkoch a fóliovníkoch,
a tým  vyrovnávajú teplotné rozdiely a vlhkosť vzduchu vo vnútri objektu. 
Výsledkom jeho používania je vyvážená klíma vo vnútri skleníka (alebo
fóliovníka). Cirkulácia vzduchu napomáha výmene plynov a odvádza vlhkosť 
z povrchu listov, a tým podporuje rovnomernejší rast a lepšiu odolnosť 
proti chorobám. 
Priva EcoFan+ prispieva k dobrému zdravotnému stavu plodín a má  maximálnu
energetickú účinnosť.

ECO FAN+

Každý ECO Fan+ ventilátor je možné používat jako samostatný ventilátor, 
ale také jako součást paralelního nebo sériového ventilačního systému. Můžete
jej také namontovat jako součást flexibilního vzduchotechnického potrubí. Tento
systém je možné namontovat pod úroveň  vaší plodiny, nebo do horní části
skleníku. Pokud systém umístíte pod plodinu, vytvoří se v něm horizontální
proudění vzduchu, zatímco přes porost se vzduch z průduchů na potrubí 
pohybuje vertikálně. Tímto je možné ušetřit energii a snížit výkon vytápění. 
Vzduchotechnické potrubí Ecofan+ je k dispozici v bílém a průhledném 
provedení.

Každý ECO Fan+ ventilátor je možné používať ako samostatný ventilátor,
ale taktiež aj ako súčasť paralelného alebo sériového ventilačného systému.
Môžete ho tiež namontovať ako súčasť flexibilného vzduchotechnického 
potrubia. Tento systém je možné namontovať  pod úroveň vašej plodiny, 
alebo do hornej časti skleníka. Ak systém umiestnite pod plodinu, vytvorí sa 
v ňom horizontálne prúdenie vzduchu, zatiaľ čo cez porast sa vzduch 
z prieduchov na potrubí pohybuje vertikálne. Týmto je možné ušetriť energiu a
znížiť výkon vykurovania. 
Vzduchotechnické potrubie EcoFan+ je k dispozícii v bielom a priehľadnom 
vyhotovení.

Senzor PAR
Fotosyntéza je výchozím bodem úspěšného pěstování každé plodiny. Pomocí
snímačů PAR (fotosynteticky aktivní záření) můžete měřit dopadající světlo 
a dosáhnout tak správnou rovnováhu (obou zdrojů) fotosyntézy v prostoru. 
To má za následek vyšší kvalitu a úrodu vaší plodiny.

Pomocí senzoru Priva PAR lze měřit 24 hodin 7 dní v týdnu specifickou část
světelného spektra, která aktivuje fotosyntézu. Na základě množství světla 
dopadajícího na senzor PAR váš procesní počítač vypočítá, kdy třeba použít stínící
clony nebo zapnout vnitřní osvětlení.

S kamerou Priva Plant Temperature Camera můžete získat přesný přehled 
o teplotě plodiny. Tato teplota vypovídá o intenzitě transpirace vaší plodiny 
a také  o rychlosti buněčného dělení. Tyto údaje umožňují provést přesné úpravy
nastavení v automatizačních procesech a dosáhnout tak nejvyššího výnosu.

Senzor PAR
Fotosyntéza je východiskovým bodom úspešného pestovania každej plodiny.
Pomocou snímačov PAR (fotosynteticky aktívne žiarenie) môžete merať 
dopadajúce svetlo a dosiahnuť tak správnu rovnováhu (oboch zdrojov) 
fotosyntézy v priestore. To má za následok vyššiu kvalitu a úrodu vašej plodiny. 

Pomocou senzora Priva PAR možno merať 24 hodín 7 dní v týždni špecifickú časť
svetelného spektra, ktorá aktivuje fotosyntézu. Na základe množstva svetla
dopadajúceho na senzor PAR váš procesný počítač vypočíta, kedy treba použiť
tieniace clony, alebo zapnúť vnútorné  osvetlenie. 

S kamerou Priva Plant Temperature Camera môžete získať presný prehľad
o teplote plodiny. Táto teplota hovorí o intenzite transpirácie vašej plodiny
a taktiež o rýchlosti bunkového delenia. Tieto údaje vám umožnia vykonať

presné úpravy nastavení v automatizačných  procesoch a dosiahnuť tak najvyšší
výnos.

flexibilné vzduchotechnické potrubie 
flexibilní vzduchotechnické potrubí
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Ventilátory jsou k dispozici ve dvou modelech: 4550 a 5400.

Model 4550 má kapacitu až 4600 m³/h a model 5400 má kapacitu až 5440 m³/h. Při výběru je třeba zohlednit
zda jej chcete používat v 50 nebo 60 Hz síti. Oba mají dosah přes 40 metrů. Z tohoto důvodu je možné počet
ventilátorů, které budete potřebovat pro správnou distribuci vzduchu, zredukovat na menší než u konkurenčních
výrobků.

Ventilátory sú k dispozícii v dvoch modeloch: 4550 a 5400.

Model 4550 má kapacitu až 4600 m³/h a model 5400 má kapacitu až 5440 m³/h. Pri výbere je treba zohľadniť 
či ho chcete používať v 50 alebo 60 Hz sieti. Oba majú dosah cez 40 metrov. Z tohto dôvodu je možné počet 
ventilátorov, ktoré budete potrebovať pre správnu distribúciu vzduchu, zredukovať na menší ako u konkurenčných
výrobkov.

Model ventilátoru: ECO Fan+
4550

ECO Fan+
4550

ECO Fan+
5400

ECO Fan+
5400

Číslo 723560 723561 723565 723566
Síťové napětí 230 V 240 V 230 V 240 V
Požadovaná frekvence sítě 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz
Výtlak vzduchu 4 600 m3/h 4 600 m3/h 5 440 m3/h 5 440 m3/h

Modely a ich technické parametre:  -  Modely a jejich technické parametry:

a, Lopatka ventilátoru
b, Motor
c, Ochranná mřížka na výstupní straně (volitelné)
d, Tělo
e, Ochranná mřížka na vstupní straně (volitelné)

a, Lopatka ventilátora
b, Motor
c, Ochranná mriežka na výstupnej strane (voliteľné)
d, Telo
e, Ochranná mriežka na vstupnej strane (voliteľné)

MJ A01 A02 A04 A05 A06 A10 A11 A14 A25

mm 442 538 38 23 152 8 60 645 134

Tabuľka rozmerov:  -  Tabulka rozměrů:

Obsluha ventilátoru:
Ventilátor můžete zprovoznit následujícími způsoby:

•   Zastrčit zástrčku do/ze zásuvky
•   Pomocí spínače
•   Použitím regulátoru rychlosti (pokud je namontován)

Obsluha ventilátoru:
Ventilátor môžete sprevádzkovať nasledujúcimi spôsobmi:

•   Zastrčiť zástrčku do/zo zásuvky
•   Pomocou spínača
•   Použitím regulátoru rýchlosti (ak je namontovaný)

Prospekt:
EcoFAN+ 
https://www.priva.com/-/media/downloads/leaflets/leaflet-priva-ecofan-en.pdf  

pdf
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E-P. AUTOMATIZáCIA SKLENÍKOV A ZARIADENIA DO SYSTÉMOV PESTOVANIA 
E-P. AUTOMATIZACE SKLENÍKů A ZAřÍZENÍ DO SYSTÉMů PěSTOVáNÍ

INTELIGENTNÉ RIEŠENIA NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE VODY
INTELIGENTNÍ řEŠENÍ PRO OPěTOVNÉ POUŽITÍ VODY

Optimální intenzitu zavlažování se správným dávkováním živin je také nezbytné zvládnout na vysoké úrovni.
Máme rozsáhlé znalosti o správném zavlažování, dezinfekci vody a dávkování živin a zajistíme vám, abyste tyto
procesy mohli řídit optimálním způsobem.

Optimálnu intenzitu zavlažovania so správnym dávkovaním živín je taktiež nevyhnutné zvládnuť na vysokej
úrovni. Máme rozsiahle vedomosti o správnom zavlažovaní, dezinfekcii vody a dávkovaní živín a zabezpečíme
vám, aby ste tieto procesy mohli riadiť optimálnym spôsobom.

KONTROLUJTE PRŮTOK ZÁVLAHOVÉ VODY A JEJÍ BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ OPĚTOVNÉ POUŽITÍKONTROLUJTE PRIETOK ZÁVLAHOVEJ VODY A JEJ BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ OPÄTOVNÉ POUŽITIE

Inteligentný cyklus vody
Inteligentní cyklus vody

Voda, kterou budete používat může pocházet z různých zdrojů. Používá se tak voda z vodovodu, srážková voda,
ale i voda recyklovaná a upravená dezinfekcí UV zářením. Výsledkem by měla být kvalitní a bezpečná "vstupní"
voda. Běžně se používá a navrací do systému i recyklovaná odtoková voda. Důležitým krokem je odstranění
hydrogenuhličitanu a úprava pH. Následně systémy dávkování hnojiv do ní dodávají živiny ve správném poměru
s odbornou přesností.

Voda, ktorú budete používať môže pochádzať z rôznych zdrojov. Používa sa tak voda z vodovodu, zrážková voda,
ale aj voda recyklovaná a upravená dezinfekciou UV žiarením. Výsledkom by mala byť kvalitná a bezpečná 
„vstupná“ voda. Bežne sa používa a navracia do systému aj recyklovaná odtoková voda. Dôležitým krokom je 
odstránenie hydrogénuhličitanu a úprava pH. Následne systémy dávkovania hnojív do nej dodávajú živiny 
v správnom pomere s odbornou presnosťou.

Náš pokročilý systém monitorování zavlažování zajišťuje, že se správné množství vody a živin dostane ke každé
rostlině. Senzory měří úrovně odpařování a odtoku. Samotné rostliny (pomocí monitorovacího systému) si "určují"
čas a délku závlahy. Přebytečná odtoková voda, která se vrací do systému se předtím dezinfikuje UV zářením.
Tento systém recyklace zaručuje, že v odtokové vodě se až 99% přípravků na ochranu rostlin rozloží.

Náš pokročilý systém monitorovania zavlažovania zaisťuje, že sa správne množstvo vody a živín sa dostane 
ku každej rastline. Senzory merajú úrovne odparovania a odtoku. Samotné rastliny (pomocou monitorovacieho
systému) si „určujú“ čas a dĺžku závlahy. Prebytočná odtoková voda, ktorá sa vracia do systému sa predtým 
dezinfikuje UV žiarením. Tento systém recyklácie zaručuje, že v odtokovej vode sa až 99% prípravkov na ochranu
rastlín rozloží.

Zariadenie na UV dezinfekciu vody: Priva Vialux M Line.
Zařízení na UV dezinfekci vody: Priva Vialux M Line.

OVLáDEJTE VŠECHNY ASPEKTY KLIMATU, SPOTřEBY ENERGIE A VODNÍHO
HOSPODářSTVÍ ODKUDKOLIV.

OVLáDAJTE VŠETKY ASPEKTY KLÍMY, SPOTREBY ENERGIE A VODNÉHO
HOSPODáRSTVA ODKIAľKOLVEK .
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E-P. AUTOMATIZáCIA SKLENÍKOV A ZARIADENIA DO SYSTÉMOV PESTOVANIA 
E-P. AUTOMATIZACE SKLENÍKů A ZAřÍZENÍ DO SYSTÉMů PěSTOVáNÍ

ALARMY PRIVA PRE PESTOVATEľOV
ALARMY PRIVA PRO PěSTITELE

Jako doplněk k vašim stávajícím systémům vám nabízíme výstražný systém Priva Alarms, který poskytuje 
signalizaci a přehled výstrah ve všech systémech Priva ve vašem skleníku. Upozorní vás, když se aktivuje alarm,
a poskytne vám podrobné informace. Aplikace nabízí okamžitý přehled o signálech (stavech a poruchách systémů),
i když jste na cestách.

Ako doplnok k vašim existujúcim systémom vám ponúkame výstražným systém Priva Alarms, ktorý poskytuje
signalizáciu a prehľad výstrah vo všetkých systémoch Priva vo vašom skleníku. Upozorní vás, keď sa aktivuje
alarm, a poskytne vám podrobné informácie. Aplikácia ponúka okamžitý prehľad o poplachoch (stavoch 
a poruchách systémov), aj keď ste na cestách.

PŘESNÁ A SPOLEHLIVÁ MĚŘENÍ JSOU DŮLEŽITÁ PRO PERFEKTNÍ PODMÍNKY RŮSTU A VÝVOJE ROSTLINPRESNÉ A SPOĽAHLIVÉ MERANIA SÚ DôLEŽITÉ PRE PERFEKTNÉ PODMIENKY RASTU A VÝVOJA RASTLÍN

Viac informácií nájdete tu:    Více informací najdete zde:
https://www.priva.com/solutions/horticulture/priva-alarms-for-growers

Čím přesněji můžete svůj skleník ovládat, tím lépe se vyvíjejí vaše rostliny. Víme, že řízení všech aspektů růstu
rostlin může být výzvou. Naše firma s více než 50 letými zkušenostmi v automatizaci skleníků vám může pomoci
propojit a řídit všechny procesy a systémy ve vašem podniku. Nechte své rostliny dokonale růst, stejně jako vaše 
podnikání.

Čím presnejšie viete svoj skleník ovládať, tím lepšie sa vyvíjajú vaše rastliny. Vieme, že riadenie všetkých aspektov
rastu rastlín môže byť výzvou. Naša firma s viac ako 50 ročnými skúsenosťami v automatizácii skleníkov vám
môže pomôcť prepojiť a riadiť všetky procesy a systémy vo vašom podniku. Nechajte svoje rastliny dokonale rásť,
rovnako ako vaše podnikanie.

VYŠŠÍ ÚRODA S MENŠÍ NÁMAHOUVYŠŠIA ÚRODA S MENŠOU NÁMAHOU

Jak získat aplikaci?
Aplikace Priva Alarms je k dispozici pro systémy Apple a Android. Se softwarem pro připojení na Priva Cloud jsou
vaše zařízení propojena bezpečným způsobem na služby Priva Cloud Service.

Ako získať aplikáciu?
Aplikácia Priva Alarms je k dispozícii pre systémy Apple a Android. So softvérom na pripojenie na Priva Cloud sú
vaše zariadenia prepojené bezpečným spôsobom na služby Priva Cloud Service.
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E-P. AUTOMATIZáCIA SKLENÍKOV A ZARIADENIA DO SYSTÉMOV PESTOVANIA 
E-P. AUTOMATIZACE SKLENÍKů A ZAřÍZENÍ DO SYSTÉMů PěSTOVáNÍ

RIADIACE JEDNOTKY PROCESOV V SKLENÍKU
řÍDICÍ JEDNOTKY PROCESů VE SKLENÍKU

Priva Compact CC
Hledáte řídící jednotku, kterou byste mohli průběžně přizpůsobovat vašim potřebám? Takovou, která obsahuje
všechny základní ovládací prvky a je možné je upgradovat, protože v budoucnu budete potřebovat pokročilejší
technologii? To je Priva Compact CC. Může řídit základní procesy v různých zařízeních skleníků s cílem optimalizovat
kontrolu plodin. Umožňuje ovládání klima, zavlažování, osvětlení, CO2 a spotřeby energie.

Priva Compact CC
Hľadáte riadiacu jednotku, ktorú by ste mohli priebežne prispôsobovať vašim potrebám? Takú, ktorá obsahuje
všetky základné ovládacie prvky a je možné ho upgradovať, pretože v budúcnosti budete potrebovať pokročilejšiu
technológiu? To je Priva Compact CC. Môže riadiť základné procesy v rôznych  zariadeniach skleníkov s cieľom
optimalizovať kontrolu plodín. Vie zabezpečiť ovládanie klímy, zavlažovania, osvetlenia, CO2 a spotreby energie. 

PRIVA COMPACT CC

OVLÁDEJTE ZÁKLADNÍ PROCESY PĚSTOVÁNÍ A OPTIMALIZUJTE JEOVLÁDAJTE ZÁKLADNÉ PROCESY PESTOVANIA A OPTIMALIZUJTE ICH

Kontrola všech procesů
Softwarové ovládací prvky Priva Compact CC umožňují 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, ovládat základní procesy
vašeho systému včetně větrání, topení, CO2, ventilátorů, zvlhčování, osvětlení, zavlažování, dávkování hnojiv 
a systému opětovného využití vody. Všechny tyto ovládací prvky jsou plně integrovány do tohoto zařízení.

Kontrola všetkých procesov
Softvérové ovládacie prvky Priva Compact CC vám umožňujú 24 hodín denne, 7 dní v týždni, ovládať základné
procesy vášho systému vrátane vetrania, kúrenia, CO2 , ventilátorov, zvlhčovania, osvetlenia, zavlažovania, 
dávkovania hnojív a systému opätovného využitia vody. Všetky tieto ovládacie prvky sú plne integrované do tohto
zariadenia.

Pokročilé ovládací prvky
Chcete-li dosáhnout ještě lepších výsledků, můžete se navíc rozhodnout pro pokročilé ovládací prvky, které
umožňují další zlepšení klimatických a vláhových podmínek.

Příklady pokročilých ovládacích prvků jsou:
modul kontroly vlhkosti, náplavové zavlažovací systémy, Priva Vialux M-Line...

Pokročilé ovládacie prvky
Ak chcete dosiahnuť ešte lepšie výsledky, môžete sa navyše rozhodnúť pre pokročilé ovládacie prvky, ktoré vám
umožnia ďalšie zlepšenie klimatických a vlahových podmienok. 

Príklady pokročilých ovládacích prvkov sú:
modul kontroly vlhkosti, náplavové zavlažovacie systémy, Priva Vialux M-Line...

Uživatelsky přívětivý provoz
Priva Compact Operator je online aplikace, která vám umožní ovládat systémy ve vašich sklenících pomocí 
libovolného zařízení (včetně tabletů a smartphonů). Panely aplikací si můžete přizpůsobit tak, aby zobrazovaly
informace, které jsou pro vás nejrelevantnější. Přehledné a jednoduché uspořádání, vám poskytne nepřetržitý
přehled o stavu různých komponentů vašeho skleníkového systému. Intuitivní uživatelské rozhraní vám poskytne
neustálou kontrolu nad všemi aspekty vašeho podnikání.

Užívateľsky prívetivá prevádzka
Priva Compact Operator je online aplikácia, ktorá vám umožní ovládať systémy vo vašich skleníkoch pomocou
ľubovoľného zariadenia (vrátane tabletov a smartfónov). Panely aplikácií si môžete prispôsobiť tak, aby zobrazovali
informácie, ktoré sú pre vás najrelevantnejšie. Prehľadné a jednoduché usporiadanie, vám poskytne nepretržitý
prehľad o stave rôznych komponentov vášho skleníkového systému. Intuitívne užívateľské rozhranie vám poskytne
neustálu kontrolu nad všetkými aspektmi vášho podnikania.

Komplexní aplikace Priva Office Direct umožňuje precizně spravovat a analyzovat všechny ovládací prvky 
a nastavení vašeho provozu a poskytne vám podrobný přehled o vašich obchodních procesech během delšího
časového období. Dashboardy Priva Office poskytují jasné přehledy, což usnadňuje srovnání měření výkonu 
s nastaveními a výpočty.

Komplexná aplikácia Priva Office Direct vám umožní precízne spravovať a analyzovať všetky ovládacie prvky 
a nastavenia vašej prevádzky a poskytne vám podrobný prehľad o vašich obchodných procesoch počas dlhšieho
časového obdobia. Dashboardy Priva Office poskytujú jasné prehľady, čo uľahčuje porovnanie meraní výkonu 
s nastaveniami a výpočtami.

Viac informácií nájdete tu:    Více informací najdete zde:

https://www.priva.com/solutions/horticulture/priva-compact-cc
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PRIVA COMPASS

Priva Compass
Roste vaše plodina a podnikání efektivně? Priva Compass nabízí uživatelsky přívětivé a udržitelné řešení pro snad-
nou kontrolu pěstované plodiny s optimálním využitím vody a energie.

Priva Compass
Rastie vaša plodina a podnikanie efektívne? Priva Compass ponúka užívateľsky prívetivé a udržateľné riešenie
pre jednoduchú kontrolu pestovanej plodiny s optimálnym využitím vody a energie. 

JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ PRODUKCEJEDNODUCHÉ OVLÁDANIE PRODUKCIE

Tři různé oblasti
Zařízení umožňuje ovládat tři různé oblasti: fotosyntézu, klima a zavlažování. Moduly fotosyntézy vám umožňují
řídit a optimalizovat světelné a CO2 procesy, aby byl zajištěn nejlepší růst plodin. Pomocí klimatizačních modulů
se teplota, vlhkost vzduchu a proudění vzduchu snadno upravují a nemoci se minimalizují. Zavlažovací moduly
zajišťují správné množství vody ve správném čase, aby se zabránilo dehydrataci a špatnému vývoji kořenů.

Tri rôzne oblasti
Zariadenie umožňuje ovládať tri rôzne oblasti: fotosyntézu, klímu a zavlažovanie. Moduly fotosyntézy vám
umožňuje riadiť a optimalizovať svetelné a CO2 procesy, aby sa zabezpečil najlepší rast plodín. Pomocou
klimatizačných modulov sa teplota, vlhkosť vzduchu a prúdenie vzduchu ľahko upravujú a choroby sa 
minimalizujú. Zavlažovacie moduly zaisťujú správne množstvo vody v správnom čase, aby sa zabránilo dehydratácii
a zlému vývoju koreňov.

Viac informácií nájdete tu:    Více informací najdete zde:
https://www.priva.com/solutions/horticulture/priva-compass 

PRIVA CONNECTED

PRVNÍ KROK K NAŠIM ONLINE APLIKACÍM A SLUŽBÁMPRVÝ KROK K NAŠIM ONLINE APLIKÁCIÁM A SLUŽBÁM

Balík služeb Priva Connected
Priva Connected je balík služeb, který vám umožní přístup a kontrolu všech aplikací. Tyto online služby umožňují
i vzdáleně provozovat a kontrolovat vaše skleníky. Vše, co potřebujete k tomu, abyste skleník připojili k platformě
Priva, je přístup na Priva server. Po připojení můžete přidat další služby, jako například Plantonomy, což je naše
technologie pro autonomní pěstování.

Balík služieb Priva Connected
Priva Connected je balík služieb, ktorý vám umožní prístup a kontrolu všetkých aplikácií. Tieto online služby vám
umožňujú aj vzdialene prevádzkovať a kontrolovať vaše skleníky. Všetko, čo potrebujete na to, aby ste skleník
pripojili k platforme Priva, je prístup na Priva server. Po pripojení môžete pridať ďalšie služby, ako napríklad
Plantonomy, čo je naša technológia pre autonómne pestovanie.

Viac informácií o službe nájdete tu    Více informací o službě naleznete zde:
https://www.priva.com/solutions/horticulture/priva-connected 
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PRIVA CONNECTIVITY PACK

VŽDY VE SPOJENÍ PŘES NEJRYCHLEJŠÍ SÍTĚVŽDY V SPOJENÍ CEZ NAJRÝCHLEŠIE SIETE

Viac informácií o službe nájdete tu    Více informací o službě naleznete zde:
https://www.priva.com/solutions/building-automation/priva-connectivity-pack 

PRIVA CONNEXT

NEJLEPŠÍ POČÍTAČ NA PROFESIONÁLNÍ PĚSTOVÁNÍ A MAXIMÁLNÍ VÝNOSNAJLEPŠÍ POČÍTAČ NA PROFESIONÁLNE PESTOVANIE A MAXIMÁLNY VÝNOS

Viac informácií o službe nájdete tu   Více informací o službě naleznete zde:
https://www.priva.com/solutions/horticulture/priva-connext 

Priva Connext
Bez ohledu na to, jaké plodiny pěstujete, má zásadní vliv na úspěšné podnikání přehled o procesech, které se 
v něm dějí. Pro kontinuální pěstování je důležité vytvořit pěstovaným rostlinám ideální podmínky pro růst 
a vývin. Výsledkem vašich správných a včasných rozhodnutí je dokonalé zvládnutí pěstování a maximální úroda
špičkové kvality.

Priva Connext
Bez ohľadu na to, aké plodiny pestujete, má zásadný vplyv na úspešné podnikanie prehľad o procesoch ktoré 
v ňom dejú.  Pre kontinuálne pestovanie je dôležité vytvoriť pestovaným rastlinám ideálne podmienky na rast 
a vývin. Výsledkom vašich správnych a včasných rozhodnutí je dokonalé zvládnutie pestovania a maximálna
úroda špičkovej kvality.

PRIVA FS PERFORMANCE

Priva FS Performance
Efektivní práce, vyšší výnosy a rostoucí firma. Jak toho můžete dosáhnout jako velkopěstitel? Řešení je jednoduché:
praktický systém, který poskytuje přehled o vašich firemních procesech, produktivitě vašich zaměstnanců 
a objemu a kvalitě vaší výroby.

Priva FS Performance
Efektívna práca, vyššie výnosy a rastúca firma. Ako to môžete dosiahnuť ako veľkopestovateľ? Riešenie je
jednoduché: praktický systém, ktorý poskytuje prehľad o vašich firemných procesoch, produktivite vašich
zamestnancov a objeme a kvalite vašej výroby.

NÁHLED DO PROCESŮ VE SPOLEČNOSTI: Od skleníku až po balírnuNÁHĽAD DO PROCESOV V SPOLOČNOSTI: Od skleníka až po baliareň

Plánované řešení každého procesu
S informačním systémem řízení Priva FS Performance můžete předem přesně naplánovat výrobu. Podle předem
vypočteného množství produkce dokážete předem naplánovat počet pracovníků a harmonogram prací. To nejen
šetří peníze, ale také snižuje stres, protože díky tomuto systému máte přehled o všech procesech ve vaší
společnosti.

Co Vám umožňuje kontrolovat Priva FS Performance?
Pěstování: od výsadby po sklizeň.
Balení: od vážení po skladování
Laboratorní výkony

Plánované riešenie každého procesu
S informačným systémom riadenia Priva FS Performance môžete dopredu presne naplánovať výrobu. Podľa 
predom vypočítaného množstva produkcie viete predom naplánovať počet pracovníkov a časový harmonogram
prác. To nielen šetrí peniaze, ale aj znižuje stres, pretože vďaka tomuto systému máte prehľad o všetkých procesoch
vo vašej spoločnosti.

Čo vám umožňuje kontrolovať Priva FS Performance? 
Pestovanie: od výsadby po zber. 
Balenie: od váženia po skladovanie
Laboratórne výkony

Viac informácií o službe nájdete tu    Více informací o službě naleznete zde:
https://www.priva.com/solutions/horticulture/priva-fs-performance
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Viac informácií o službe nájdete tu    Více informací o službě naleznete zde:
https://www.priva.com/solutions/horticulture/priva-moisture-balance-module 

MODUL VYVáŽENÉHO ZAVLAŽOVANIA PRIVA
MODUL VYVáŽENÉHO ZAVLAŽOVáNÍ PRIVA

ŠPIČKOVÁ VÝROBA ZELENINY A OVOCE SE NEOBEJDE BEZ PRECIZNÍHO SYSTÉMU KONTROLY OPTIMÁLNÍ
ZÁVLAHY A ÚROVNĚ VÝŽIVY

ŠPIČKOVÁ VÝROBA ZELENINY A OVOCIA SA NEZAOBÝDE BEZ PRECÍZNEHO SYSTÉMU KONTROLY OPTIMÁLNEJ
ZÁVLAHY A ÚROVNE VÝŽIVY 

Modul kontroly zavlažování Priva
Přesná kontrola množství aplikované závlahové vody a hnojiv je v tomto druhu rostlinné výroby nezbytná nejen
pro zvýšení množství a kvality produkce ale i optimalizaci nákladů v celém řetězci. Náš modul zajišťuje přesné 
a včasné zavlažování a dávkování hnojiv.

Modul kontroly zavlažovania Priva
Presná kontrola množstva aplikovanej závlahovej vody a hnojív je v tomto druhu rastlinnej výroby nevyhnutná
nielen pre zvýšenie množstva a kvality produkcie ale aj optimalizáciu nákladov v celom reťazci. Náš modul zaisťuje
presné a včasné zavlažovanie a dávkovanie hnojív. 

Včasné spuštění zavlažování významně přispívá k dosažení vyšší produkce a lepší kvality pěstovaných plodů.Včasné spustenie zavlažovania významne prispieva k dosiahnutiu vyššej produkcie a lepšej kvality pestovaných
plodov.

Wireless senzory (snímače na bezdrátový přenos dat)
Modul kontroly zavlažování umožňuje na sebe připojit senzory, které zajistí ještě přesnější měření pro optimální
zavlažování. Tyto snímače lze připojit k systému Priva bezdrátově. Modul pracuje buď s váhou Priva GroScale
kombinovanou s odtokovým senzorem, nebo se senzory vlhkosti. Oba snímače analyzují úroveň vlhkosti 
v pěstebním médiu. Údaje používá modul Moisture Balance pro kontrolu dávkování a načasování závlahové vody
a hnojiv.

Wireless senzory (snímače na bezdrôtový prenos dát)
Modul kontroly zavlažovania umožňuje na seba pripojiť senzory, ktoré zabezpečia ešte presnejšie merania pre
optimálne zavlažovanie. Tieto snímače je možné pripojiť k systému Priva bezdrôtovo. Modul pracuje buď s váhou
Priva GroScale kombinovanou s odtokovým senzorom, alebo so senzormi vlhkosti. Oba snímače analyzujú úroveň
vlhkosti v pestovateľskom médiu. Údaje používa modul Moisture Balance na kontrolu dávkovania a načasovania
závlahovej vody a hnojív.
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PRIVA NEUTRALIZÉR

ZAJIŠŤUJE STABILNÍ ÚROVEŇ PH VE VAŠÍ ZÁVLAHOVÉ VODĚZAISŤUJE STABILNÚ ÚROVEŇ pH VO VAŠEJ ZÁVLAHOVEJ VODE

Viac informácií o službe nájdete tu    Více informací o službě naleznete zde:
https://www.priva.com/solutions/horticulture/priva-neutralizer 

Neutralizér Priva
Pro mnoho druhů rostlin je pro jejich dokonalý růst nutná stabilní úroveň pH závlahové vody. Neutralizér Priva
vám to zajistí. Vaše rostliny tak mohou účinněji využívat výživné látky, což vede k jejich lepšímu růstu. 
Vitalita a chuť vašich plodů se tím výrazně zlepší.

Neutralizér Priva
Pre mnoho druhov rastlín je pre ich dokonalý rast potrebná stabilná úroveň pH závlahovej vody. Neutralizér Priva
vám to zabezpečí. Vaše rastliny tak môžu účinnejšie využívať výživné látky, čo vedie k ich lepšiemu rastu. 
Vitalita a chuť vašich plodov sa tým výrazne zlepšia.

Odstranění hydrogenuhličitanu
Nestabilní hodnota pH v závlahové vodě, která je výsledkem vysoké hladiny hydrogenuhličitanu, má negativní
vliv na příjem živin rostlinou. Neutralizér Priva vám zajistí stabilní pH odstraněním bikarbonátů s vámi používané
vody. Po takové úpravě vody je vaše plodina schopna absorbovat minerální látky efektivněji. Snížení množství
bikarbonátů zajistí, že vaše kapátka jsou méně náchylná na ucpávání.

Odstránenie hydrogénuhličitanu
Nestabilná hodnota pH v závlahovej vode, ktorá je výsledkom vysokej hladiny hydrogenuhličitanu, má negatívny
vplyv na príjem živín rastlinou. Neutralizér Priva vám zaistí stabilné pH odstránením bikarbonátov s vami  
používanej vody. Po takejto úprave vody je vaša plodina schopná absorbovať minerálne látky efektívnejšie. 
Zníženie množstva bikarbonátov zaistí, že vaše kvapkadlá sú menej náchylné na upchávanie.
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Optimální příjem živin
Systémy Priva Nutri-Line vám zajistí stabilní pH a EC vaší zavlažovací vody. Správná úroveň pH je nezbytná 
pro optimální příjem živin. Napomáhá jejich deficitu a dobrá kondice rostlin zvyšuje odolnost vůči chorobám.
Správná úroveň závlahy a výživy dodaná ve správném čase a množství znamená, že cenné živiny se využívají 
co možná nejefektivněji. To vám zajistí naše zařízení.

Optimálny príjem živín
Systémy Priva Nutri-Line vám zabezpečia stabilné pH a EC vašej zavlažovacej vody. Správna úroveň pH je 
nevyhnutná pre optimálny príjem živín. Napomáha ich deficitu a dobrá kondícia rastlín zvyšuje odolnosť 
voči chorobám. Správne úroveň závlahy a výživy dodanej správnom čase a množstve znamená, že cenné živiny
sa využívajú čo možno najefektívnejšie. To vám zabezpečia naše zariadenia.

Integrace do systému
Systém Nutri-Line můžete ovládat prostřednictvím jednoho centrálního procesního počítače. Můžete jej připojit
tak, jako všechny další zařízení ve vašem skleníku do systému vodního hospodářství, kontroly teplotních 
a vlhkostních parametrů až po energetický management nebo dokonce informační systémy pro správu.
Samozřejmě je možné použít Nutri-Line jako samostatnou jednotku.

Integrácia do systému
Systém Nutri-Line môžete ovládať prostredníctvom jedného centrálneho procesného počítača. Môžete ho pripojiť
tak, ako všetky ďalšie zariadenie vo vašom skleníku do systému vodného hospodárstva, kontroly teplotných 
a vlhkostných parametrov až po energetický manažment alebo dokonca informačné systémy pre správu. 
Samozrejme je možné použiť Nutri-Line ako samostatnú jednotku.

NutriFit
Priva NutriFit dávkuje hnojiva do míchací nádrže. Tento systém může dosáhnout výkonu
až 25 m3/hodinu. Počet dávkovacích kanálů je flexibilní a lze jej nakonfigurovat podle
vašich přání.

NutriFit
Priva NutriFit dávkuje hnojivá do miešacej nádrže. Tento systém môže dosiahnuť výkon
až 25 m3/hodinu. Počet dávkovacích kanálov je flexibilný a je možné ho nakonfigurovať
podľa vašich želaní.

Nutriflex
Priva Nutriflex dělá totéž jako NutriFit, ale je schopný nadávkovat  až do 100 m3/hodinu.
Toto zařízení také umí automaticky smíchat nízké dávky stopových prvků pomocí
samostatných nízkoobjemových dávkovacích kanálů.

NutriFlex
Priva NutriFlex robí to isté ako NutriFit, ale je schopný nadávkovať  až do 100 m3/hodinu.
Toto zariadenie tiež vie automaticky zmiešať nízke dávky stopových prvkov pomocou
samostatných nízkoobjemových dávkovacích kanálov.

NutriJet
Zařízení NutriJet je schopno dávkovat výživu přímo do uzavřené směšovací komory 
s průtokem vody až 80 m3/hod. Díky inteligentnímu designu nepotřebuje NutriJet plnící
čerpadlo, což zvyšuje jeho účinnost. Pomocí bypassu můžete jeho kapacitu zvýšit 
až na 140 m3/hod. Pomocí samostatných nízkoobjemových dávkovacích kanálů je
schopen automaticky smíchat nízké dávky stopových prvků (nebo i čisticích prostředků).

NutriJet
Zariadenie NutriJet je schopné dávkovať výživu priamo do uzavretej zmiešavacej komory
s prietokom vody až 80 m3/hod. Vďaka inteligentnému dizajnu nepotrebuje NutriJet 
plniace čerpadlo, čo zvyšuje jeho účinnosť. Pomocou bypassu môžete jeho kapacitu zvýšiť
až na 140 m3/hod. Pomocou samostatných nízkoobjemových dávkovacích kanálov je
schopný automaticky zmiešať nízke dávky stopových prvkov (alebo aj čistiacich 
prostriedkov).

Nutri One
Nutri One nepoužívá směšovací komoru ani nádrž. Hnojiva jsou směšována v hlavní
větvi. Má až 4 dávkovací kanály s kapacitou až do 120 m3 za hodinu.

Nutri One
Nutri One nepoužíva zmiešavaciu komoru ani nádrž. Hnojivá sú zmiešavané v hlavnej
vetve. Má až 4 dávkovacie kanály s kapacitou až do 120 m3 za hodinu. 

Viac informácií o službe nájdete tu  Více informací o službě naleznete zde:
https://www.priva.com/solutions/horticulture/priva-nutri-line 

PRIVA NUTRI-LINE

ZAŘÍZENÍ NA PŘESNÉ DÁVKOVÁNÍ VÝŽIVYZARIADENIE NA PRESNÉ DÁVKOVANIE VÝŽIVY 

Priva Nutri-Line
Máte potíže s nalezením spolehlivého a přesného dávkovače hnojiv? Se systémy Priva Nutri-Line je výživa vašich
rostlin dokonale kontrolována. Zařazením tohoto zařízení do systému můžete pozorovat již po několika dnech
zlepšení kvality a nárůst produkce.

Priva Nutri-Line
Máte ťažkosti s nájdením spoľahlivého a presného dávkovača hnojív? So systémami Priva Nutri-Line je výživa
vašich rastlín dokonale kontrolovaná. Zaradením tohto zariadenia do systému môžete pozorovať už po niekoľkých
dňoch zlepšenie kvality a nárast produkcie.

CO VáM ZAJISTÍ TOTO ZAřÍZENÍ?
-   Maximální kvalitu plodiny a vysokou úrodu
-   Optimální kontrolou kvetení a plodnosti
-   Nejnižší náklady na m3 ve srovnání s konkurenčními produkty
-   Vysoce efektivní využití živin

Zařízení je vhodné pro všechny typy pěstebních systémů.

ČO VáM ZABEZPEČÍ TOTO ZARIADENIE?
-   Maximálnu kvalitu plodiny a vysokú úrodu
-   Optimálnou kontrolou kvitnutia a plodnosti 
-   Najnižšie náklady na m3 v porovnaní s konkurenčnými produktami 
-   Vysoko efektívne využitie živín

Zariadenie je vhodné pre všetky typy pestovateľských systémov.

Přesné dávkování výživy
V hydroponických nebo i v subsrátových pěstitelských systémech je pro dosažení maximální kvality a úrody klíčová
přesnost dávkování výživy. Systém dávkování hnojiv Priva Nutri-Line je přesný a dosáhnete jím maximální
výtěžnosti vaší plodiny.

Presné dávkovanie výživy 
V hydroponických alebo aj v subsrátových pestovateľských systémoch je pre dosiahnutie maximálnej kvality 
a úrody kľúčová presnosť dávkovania výživy. Systém dávkovania hnojív Priva Nutri-Line je presné a dosiahnete
ním maximálnu výťažnosť vašej plodiny.

Charaktreristika
Systém Priva Nutri-Line je kompatibilní se všemi typy zavlažovacích systémů a je vhodný i pro venkovní plodiny.
Funguje na několika principech míchání, přičemž všechny jsou přesné a dají se snadno ovládat. V modelové řadě
najdete stroje od základní úrovně až po pokročilou. Vyberete si takový dávkovací systém hnojiv Priva, 
který vyhovuje vašim plodinám a nárokům.

Charaktreristika
Systém Priva Nutri-Line je kompatibilný so všetkými typmi zavlažovacích systémov a je vhodný aj pre vonkajšie
plodiny. Funguje na niekoľkých princípoch miešania, pričom všetky sú presné a dajú sa ľahko ovládať. V modelovej
rade nájdete stroje od základnej úrovne až po pokročilú. Vyberiete si taký dávkovací systém hnojív Priva, 
ktorý vyhovuje vašim plodinám a nárokom.
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NUTRIJET

NutriJet je dávkovací zařízení na dávkování výživy určené pro zemědělskou produkci ve sklenících a fóliovnících.
Toto zařízení produkuje optimální směs hnojiv a vody (podle přesně nastavených množstevních parametrů).

Byl vyvinut v roce 2006 na základě vysokých nároků našich zákazníků. Výsledkem je toto revoluční a atraktivní
zařízení za rozumnou cenu. Umožňuje pěstitelům po celém světě dávkovat hnojiva ale zároveň i regulovat 
EC a pH.

NutriJet je dávkovacie zariadenie na dávkovanie výživy určené pre poľnohospodársku produkciu v skleníkoch 
a fóliovníkoch. Toto zariadenie produkuje optimálnu zmes hnojív a vody (podľa presne nastavených množstevných
parametrov). 
Bol vyvinutý v roku 2006 na základe vysokých nárokov našich zákazníkov. Výsledkom je toto revolučné a atraktívne
zariadenie za rozumnú cenu. Umožňuje pestovateľom po celom svete dávkovať hnojivá ale zároveň aj regulovať
EC a pH. 

Zařízení NutriJet plní různé funkce:
•   NutriJet Inline: dávkuje a směšuje hnojivo se závlahovou vodou a vytváří homogenní směs určenou 

k zavlažování. Tuto směs následně čerpadlem distribuuje k plodinám.
•   NutriJet Bypass: dávkuje a směšuje výživu s malým množstvím vody, kterou čerpá z hlavního potrubí 

a následně ji vrací zpět do hlavního potrubí, kde smíchání pokračuje a vzniká homogenní směs určená 
na závlahu plodin.

•   Kromě toho upravuje hodnotu pH vody, díky čemuž se zvyšuje využití výživy rostlinou.

NutriJet je schopen spolupracovat s každým zavlažovacím systémem, ať už se jedná o pěstování ve sklenících,
fóliovnících nebo o venkovní pěstování. Může být napojen na následující typy zavlažovacích systémů:

•   Stropní zavlažování
•   Kapková závlaha
•   Náplavové stoly (v případě, že jsou ovládány ovládací jednotkou Priva Connext nebo Intégro)

Zariadenie NutriJet plní rôzne funkcie: 
•   NutriJet Inline: dávkuje a zmiešava hnojivo so závlahovou vodou a vytvára homogénnu zmes určenú 

na zavlažovanie. Túto zmes následne čerpadlom distribuuje k plodinám.
•   NutriJet Bypass: dávkuje a zmiešava výživu s malým množstvom vody, ktorú čerpá z hlavného potrubia 

a následne ju vracia späť do hlavného potrubia, kde zmiešanie pokračuje a vzniká homogénna zmes určená 
na závlahu plodín. 

•   Okrem toho upravuje hodnotu pH vody, vďaka čomu sa zvyšuje využitie výživy rastlinou.

NutriJet je schopný spolupracovať s každým zavlažovacím systémom, či už sa jedná o pestovanie v skleníkoch,
fóliovníkoch, alebo o vonkajšie pestovanie. Môže byť napojené na nasledovné typy zavlažovacích systémov:

•   Stropné zavlažovanie
•   Kvapková závlaha
•   Náplavové stoly (v prípade, že sú ovládané ovládacou jednotkou Priva Connext alebo Intégro)

NutriJet může naplňovat touto směsí sběrné nádrže nebo zásobníky na vodu a vytvořit tak denní zásoby.
Následně je obsah nádrže distribuován ke plodinám pomocí zavlažovacího systému.
Pro vyšší provozní bezpečnost lze hnojivo rozdělit do dvou nebo více aplikačních dávek. Díky tomuto způsobu
budou i v případě poruchy jedné z jednotek, plodiny neustále zásobovány alespoň minimálním množstvím
závlahové vody. Minimalizujeme tím možnost poškození plodin z nedostatku vody.
Model NutriJet 300 je schopen dávkovat najednou maximálně 5 směsných látek. Model NutriJet 600 je schopen
dávkovat najednou až 10. Dávkovací kanály NutriJet byly navrženy a zkonstruovány tak, že dávkují hnojiva s
vysokou mírou přesnosti a rovnoměrnosti. Výsledkem je stabilní, homogenní závlahová směs, která obsahuje
požadovaný poměr hnojiv.

NutriJet môže napĺňať touto zmesou zberné nádrže alebo zásobníky na vodu a vytvoriť tak denné zásoby.
Následne je obsah nádrže rozdistribuovaný ku plodinám pomocou zavlažovacieho systému. 
Pre vyššiu prevádzkovú bezpečnosť je možné hnojivo rozdeliť do dvoch alebo viacerých aplikačných dávok. Vďaka
tomuto spôsobu budú aj v prípade poruchy jednej z jednotiek, plodiny neustále zásobované aspoň minimálnym
množstvom závlahovej vody. Minimalizujeme tým možnosť poškodenia plodín z nedostatku vody. 
Model NutriJet 300 je schopný dávkovať naraz maximálne 5 zmesných látok. Model NutriJet 600 je schopný
dávkovať naraz až 10. Dávkovacie kanály NutriJet boli navrhnuté a skonštruované tak, že dávkujú hnojivá 
s vysokou mierou presnosti a rovnomernosti. Výsledkom je stabilná, homogénna závlahová zmes, ktorá obsahuje
požadovaný pomer hnojív. 

NutriJet je možné používat dvěma různými způsoby:
• Princip A + B = Princip, při kterém se dávkuje stejné množství látky A i B. Obecně bývá tento princip 

používaný u rostlin pěstovaných na půdě nebo v substrátech.
•   Princip ABC = V tomto případě jsou různé složky hnojiva (například dusík, fosfor, draslík...) dávkované 

v různém poměru. Tento princip se nejčastěji používá při hydroponickém pěstování.
Při obou těchto principech se předpokládá, že poměr hnojiva a závlahové vody z míchacích nádržích je 1:100.
Zařízení NutriJet je vybaveno snímači EC a pH, pomocí kterých se měří vodivost vody (čili i koncentrace hnojiva),
aby ji mohlo zařízení upravit na ideální hodnoty. Zajišťují se tím optimální podmínky pro růst rostlin.

Aby se snížila spotřeba vody, která je již obohacena o rozpustná hnojiva je možné zařízení NutriJet vybavit 
i předregulačním ventilem, díky kterému je možné směšovat recyklovanou vodu s čistou vodou. Takto je možné
ušetřit 30-40% nákladů na vodu, ale částečně i na hnojiva. Zároveň se tím zabrání zbytečnému znečišťování 
životního prostředí.

NutriJet je možné používať dvoma rozličnými spôsobmi:
•   Princíp A+B = Princíp, pri ktorom sa dávkuje rovnaké množstvo látky A aj B. Vo všeobecnosti sa tento

princíp zvykne používať pri rastlinách pestovaných na pôde alebo v substrátoch.
•  Princíp ABC = V tomto prípade sú rôzne zložky hnojiva (napríklad dusík, fosfor, draslík...) dávkované 

v rozličnom pomere. Tento princíp sa najčastejšie používa pri hydroponickom pestovaní. 
Pri oboch týchto princípoch sa predpokladá, že pomer hnojiva a závlahovej vody z miešacích nádrží je 1:100. 
Zariadenie NutriJet je vybavené snímačmi EC a pH, pomocou ktorých sa meria vodivosť vody (čiže aj koncentrácia
hnojiva), aby ju mohlo zariadenie upraviť na ideálne hodnoty. Zaisťujú sa tým optimálne podmienky pre rast
rastlín. 
Aby sa znížila spotreba vody, ktorá je už obohatená o rozpustné hnojivá je možné zariadenie NutriJet vybaviť aj
predregulačným ventilom, vďaka ktorému je možné zmiešavať recyklovanú vodu s čistou vodou. Takto je možné
ušetriť 30-40% nákladov na vodu, ale čiastočne aj na hnojivá. Zároveň sa tým zabráni zbytočnému znečisťovaniu
životného prostredia. 
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NUTRIFIT

NutriFit je dávkovací zařízení na dávkování výživy určené pro zemědělskou produkci ve sklenících a fóliovnících.
Toto zařízení produkuje optimální směs hnojiv a vody (podle přesně nastavených množstevních parametrů).

NutriFit je dávkovacie zariadenie na dávkovanie výživy určené pre poľnohospodársku produkciu v skleníkoch 
a fóliovníkoch. Toto zariadenie produkuje optimálnu zmes hnojív a vody (podľa presne nastavených množstevných
parametrov). 

I toto zařízení za rozumnou cenu umožňuje pěstitelům po celém světě dávkovat hnojiva ale zároveň i regulovat
EC a pH.

NutriFit je umístěn na podložce, která má tvar a rozměry EURO palety.
Rozměrově je toto zařízení 1200x800x1400 mm (délka x šířka x výška) a má hmotnost 90 - 200 kg v závislosti 
na použitém čerpadlu a ovládacím systému.
Jeho software slouží ke kontrole a ovládání procesu dávkování výživy. Rovněž umožňuje nastavovat hodnoty 
EC a pH.

Aj toto zariadenie za rozumnú cenu umožňuje pestovateľom po celom svete dávkovať hnojivá ale zároveň 
aj regulovať EC a pH. 

NutriFit je umiestnený na podložke, ktorá má tvar a rozmery EURO palety. 
Rozmerovo je toto zariadenie 1200x800x1400 mm (dĺžka x šírka x výška) a má hmotnosť 90 - 200 kg v závislosti
od použitého čerpadla a ovládacieho systému. 
Jeho softvér slúži na kontrolu a ovládanie procesu dávkovania výživy. Taktiež umožňuje nastavovať hodnoty 
EC a pH.

Ovládání zařízení NutriFit je možné prostřednictvím následujících způsobů:
1.   NutriFit HX má integrovaný počítač Priva Compri HX 4. Pro jeho ovládání slouží integrovaná barevná

dotyková obrazovka.
2. NutriFit ISA má integrovaný procesní počítač Priva se softwarem VEGA, který je vybaven 8-řádkovým 

displejem
3. "Rozvodna" NutriFit. Tato verze je ovládána na dálku prostřednictvím počítače Priva (Connext, Intégro, 

Maximizer), který rovněž řídí i další části systému, jako například klimatizaci (topení, větrání), či dávkování
CO2 atd.

Ovládanie zariadenia NutriFit je možné prostredníctvom nasledovných spôsobov:
1.   NutriFit HX má integrovaný počítač Priva Compri HX 4. Na jeho ovládanie slúži integrovaná farebná dotyková

obrazovka.
2.  NutriFit ISA má integrovaný procesný počítač Priva so softvérom VEGA, ktorý je vybavený 8-riadkovým 

displejom
3.   „Rozvodňa“ NutriFit. Táto verzia je ovládaná na diaľku prostredníctvom počítača Priva (Connext, Intégro, 

Maximizer), ktorý taktiež riadi aj ďalšie časti systému, ako napríklad klimatizáciu (kúrenie, vetranie) 
či dávkovanie CO2 atď. 
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PRIVA NUTRONIC

PŘESNÁ INJEKČNÍ DÁVKOVACÍ JEDNOTKA NA DÁVKOVÁNÍ KAPALNÝCH HNOJIVPRESNÁ INJEKČNÁ DÁVKOVACIA JEDNOTKA NA DÁVKOVANIE KVAPALNÝCH HNOJÍV

Viac informácií o službe nájdete tu    Více informací o službě naleznete zde:
https://www.priva.com/solutions/horticulture/priva-nutronic 

PRIVA OPERATOR

OVLÁDEJTE SVŮJ SKLENÍK NA DÁLKUOVLÁDAJTE SVOJ SKLENÍK NA ĎIAĽKU

Viac informácií o službe nájdete tu   Více informací o službě naleznete zde:
https://www.priva.com/solutions/horticulture/priva-operator 

Priva Operator 
je online aplikace, která umožňuje snadné a pohodlné ovládání vašeho procesního počítače. V reálném čase
můžete vidět vaše nastavení a měření vašich senzorů a můžete je přímo upravovat a nastavovat. Jednoduše
používejte svůj smartphone, tablet nebo notebook kdykoli a kdekoli. Aplikace umožňuje spravovat více lokalit 
z jednoho místa. Usnadní to vaši práci a šetří váš čas.

Operátor Priva
Priva Operator je online aplikácia, ktorá umožňuje ľahké a pohodlné ovládanie vášho procesného počítača. 
V reálnom čase môžete vidieť vaše nastavenia a merania vašich senzorov a viete ich priamo upravovať a nastavovať.
Jednoducho používajte svoj smartphone, tablet alebo notebook kedykoľvek a kdekoľvek. Aplikácia vám umožňuje
spravovať viac lokalít z jedného miesta. Uľahčí to vašu prácu a šetrí váš čas.

PRIVA PROCESS CONTROL

Ať už jste podnikatelem vlastnícím špičkový uzavřený skleníkový systém, zemědělcem s jednoduchým, 
ale efektivním skleníkem, nebo pěstitelem vlastnícím fóliovník; umíme vám pomoci naplnit vaše ambice. Umíme
vám dodat různé typy procesních počítačů na automatizaci vašich pěstitelských zařízení a procesů v nich.

Či už ste podnikateľom vlastniacim špičkový uzavretý skleníkový systém, poľnohospodárom s jednoduchým, 
ale efektívnym skleníkom, alebo pestovateľom vlastniaci fóliovník; vieme vám pomôcť naplniť vaše ambície.
Vieme vám dodať rôzne typy procesných počítačov na automatizáciu vašich pestovateľských zariadení a procesov
v nich.

KONTROLUJTE PROCESY PODLE VAŠICH PŘÁNÍKONTROLUJTE PROCESY PODĽA VAŠICH PRIANÍ

Viac informácií o službe nájdete tu    Více informací o službě naleznete zde:
https://www.priva.com/solutions/horticulture/priva-process-control 

Nutronic v praxi
Pomocí něj si určujete přesný recept výživových látek pro svou pěstovanou plodinu. Priva Connext vypočítá přesná
množství hnojiv. Priva Nutronic pak namíchá tekutá hnojiva na homogenní směs ve speciálních míchacích 
komorách. Tato směs se vstřikuje přímo do hlavního potrubí v nastaveném čase. Tím se eliminuje potřeba
míchacích a skladovacích nádrží. Ušetří vám to nejen místo, ale i náklady.

Nutronic v praxi
Pomocou neho si vy určujete presný recept výživových látok pre svoju pestovanú plodinu. Priva Connext vypočíta
presné množstvo hnojív. Priva Nutronic potom namieša tekuté hnojivá na homogénnu zmes v špeciálnych
miešacích komorách. Táto zmes sa vstrekuje priamo do hlavného potrubia v nastavenom čase. Tým sa eliminuje
potreba miešacích a skladovacích nádrží. Ušetrí vám to nielen miesto, ale aj náklady.

Prospekt:
PRIVA PROCESS CONTROL
https://www.priva.com/-/media/downloads/product-documents/horti/the-functionalities-of-our-process-computers.pdf

pdf
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PRIVA VIALUX-LINE

ÚČINNÁ DEZINFEKCE VODY NA BEZPEČNÉ (ZNOVU) POUŽITÍ VODYÚČINNÁ DEZINFEKCIA VODY NA BEZPEČNÉ (ZNOVU) POUŽITIE VODY

Ušetrite vodu a peniaze
Ušetrite náklady opätovným použitím recyklovanej vody a aj hnojív obsiahnutej v nej. 

Dodržiavajte nariadenia
Uľahčí vám dodržiavať lokálne hygienické predpisy. 

Priva Vialux-Line
Chcete svou vodu využívat efektivně a udržovat ji čistou? Priva Vialux-Line to umožňuje. Výsledkem použití 
technologie UV-C pro dezinfekci je zaručeno a bezpečné opětovné použití (recyklované) vody a optimální účinnost
použití vody a hnojiv.

Priva Vialux-Line
Chcete svoju vodu využívať efektívne a udržiavať ju čistú? Priva Vialux-Line to umožňuje. Výsledkom použitia
technológie UV-C na dezinfekciu je zaručené a bezpečné opätovné použitie (recyklovanej) vody a optimálna
účinnosť použitia vody a hnojív.

Ochrana vašej plodiny
Je zaručená log3 redukcia patogénov, ako sú vírusy, baktérie a huby.

Systém vám zaručí
Priva Vialux-Line dezinfikuje vodu pomocou UV-C svetla a ničí tým všetky existujúce patogény, ako sú huby, 
baktérie a vírusy. Zariadenie je možné použiť aj na predúpravu vody, ale aj na recyklovanú a zrážkovú vodu.

Krátka doba návratnosti
Recykláciou môžete dosiahnuť značné úspory vody a hnojív. Vo väčšine situácií má systém Priva Vialux dobu
návratnosti menej ako tri roky.

Životné prostredie
UV dezinfekcia umožňuje bezpečnú nepretržitú recirkuláciu závlahovej vody. Vďaka tomu sa drahé hnojivá
nespúšťajú do odtoku a neznečisťujú životné prostredie.

Zabezpečenie voči poškodeniu
Všetky systémy Priva Vialux sú plne automatizované a chránené mnohými spôsobmi napr.: signalizuje poruchu
žiarovky, prehriatie, chodu nasucho, prepätie, nízke napätie v elektrickej sieti a ďalšie.

Ušetřete vodu a peníze
Ušetřete náklady opětovným použitím recyklované vody a i hnojiv obsažených v ní.

Dodržujte nařízení
Usnadní vám dodržovat lokální hygienické předpisy.

Ochrana vaší plodiny
Je zaručena log3 redukce patogenů, jako jsou viry, bakterie a houby.

Systém vám zaručí
Priva Vialux-Line dezinfikuje vodu pomocí UV-C světla a ničí tím všechny existující patogeny, jako jsou houby,
bakterie a viry. Zařízení lze použít i na předúpravu vody, ale i na recyklovanou a srážkovou vodu.

Krátká doba návratnosti
Recyklací lze dosáhnout značné úspory vody a hnojiv. Ve většině situací má systém Priva Vialux dobu návratnosti
méně než tři roky.

Životní prostředí
UV dezinfekce umožňuje bezpečnou nepřetržitou recirkulaci závlahové vody. Díky tomu se drahá hnojiva
nespouštějí do odtoku a neznečišťují životní prostředí.

Zabezpečení vůči poškození
Všechny systémy Priva Vialux jsou plně automatizovány a chráněny mnoha způsoby např.: signalizují poruchu
žárovky, přehřátí, chodu nasucho, přepětí, nízké napětí v elektrické síti a další.

Viac informácií a video nájdete tu:    Více informací a video najdete zde:
https://www.priva.com/solutions/horticulture/priva-vialux-line

WIRELESS SENSORS

DÍKY BEZDRÁTOVÝM SENZORŮM MÁTE VŽDY A VŠUDE PŘEHLED O PROCESECH VE VAŠEM SKLENÍKUVĎAKA BEZDRôTOVÝM SENZOROM MÁTE VŽDY A VŠADE PREHĽAD O PROCESOCH VO VAŠOM SKLENÍKU 

Viac informácií o službe nájdete tu    Více informací o službě naleznete zde:
https://www.priva.com/solutions/horticulture/wireless-sensors

Bezdrátové senzory
Už nemusíte ztrácet čas kombinováním údajů z různých systémů. Zařaďte do systému bezdrátové snímače 
Priva-Aranet, připojte je k naší otevřené platformě a integrujte všechna svá měření do našeho systému Priva.
Takto budete na základě aktuálních údajů potřebovat pouze jedno zařízení na jejich analýzu a na změnu 
nastavení.

Bezdrôtové senzory 
Už nemusíte strácať čas kombinovaním údajov z rôznych systémov. Zaraďte do systému bezdrôtové snímače
Priva-Aranet, pripojte ich k našej otvorenej platforme a integrujte všetky svoje merania do nášho systému Priva.
Takto budete na základe aktuálnych údajov potrebovať iba jedno zariadenie na ich analýzu a na zmenu nastavení. 
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PRIVA TC ENERGY

UMÍME VÁM DODAT I INTEGROVANÉ ŘEŠENÍ PRO EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ SPOTŘEBY ENERGIE VE VAŠICH
KANCELÁŘSKÝCH BUDOVÁCH

VIEME VÁM DODAŤ AJ INTEGROVANÉ RIEŠENIA PRE EFEKTÍVNE RIADENIE SPOTREBY ENERGIE VO VAŠICH
KANCELÁRSKYCH BUDOVÁCH 

Priva TC Energy
Chcete využít energii ve vašich budovách skutečně efektivně? Společnost Priva vám nabízí Priva TC Energy 
na sledování a správu spotřeby energie. Systém vám umožní zjistit plýtvání energií a odhalit možnosti její úspory
v reálném čase.
Víte vše o spotřebě plynu, elektřiny, vody, topení a emisích CO2. Všechny energetické údaje máte v přehledných,
graficky znázorněných informacích. Priva TC Energy je online aplikace, která je pohodlná a uživatelsky skvěle
přehledná. Tento produkt prodáváme jako doplňkový k předešlým a nedá se objednat samostatně. 

Priva TC Energy
Chcete využiť energiu vo vašich budovách skutočne efektívne? Spoločnosť Priva vám ponúka Priva TC Energy 
na sledovanie a správu spotreby energie. Systém vám umožní zistiť plytvanie energiou a odhaliť možnosti jej 
úspory v reálnom čase.
Viete všetko o spotrebe plynu, elektriny, vody, kúrení a emisiách CO2 . Všetky energetické údaje máte v prehľadných,
graficky znázornených informáciách. Priva TC Energy je online aplikácia, ktorá je pohodlná a užívateľsky skvele
prehľadná. Tento produkt predávame ako doplnkový k predošlým a nedá sa objednať samostatne.

Viac informácií o službe nájdete tu    Více informací o službě naleznete zde:
https://www.priva.com/solutions/building-automation/priva-tc-energy 

Informácie o výrobkoch PRIVA v  angličtine:    Informace o výrobcích PRIVA v angličtině:

https://www.priva.com/-/media/downloads/product-documents/horti/fs-performance/brochure-fs-performance-en_digital-use.pdf

https://www.priva.com/-/media/downloads/product-documents/horti/connext/connext-brochure-en_digital-compressed.pdf

Niekoľko typov pre zlepšenie úrovne vášho pestovania:     Několik typů pro zlepšení úrovně vašeho pěstování:

https://www.priva.com/-/media/downloads/white-papers/25-tips-for-improving-your-bottom-line.pdf

https://www.priva.com/product-search/ 

Produkty Priva:     Produkty Priva:

pdf

pdf

pdf


