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Ved hjælp af SKIOLDLANDMECOs Smart Controller kan du på en nem og overskuelig 
måde styre og overvåge alle funktioner i dit fjerkræhus fra én centralt placeret styreenhed. 

Smart Controlleren er så brugervenlig og nem at arbejde med, at man allerede efter kort 
tids gennemgang kan arbejde selvstændigt med kontrollen. Se også demonstrations-
videoen på www.landmeco.dk, der gennemgår alle funktioner på blot 4 minutter. 

Smart Controlleren er udviklet og produceret af SKIOLDLANDMECO.

OPSTART
Alle funktioner styres fra Smart Controller menuen. Inden opstart stilles datoen og tiden 
og herefter vælges sproget, hvor man som standard kan vælge mellem dansk eller engelsk.

Smart Controlleren har også en log funktion. Log-funktionen registrerer alle kommandoer 
og foretagede ændringer på Smart Controlleren. Du kan derfor altid bruge log funktionen, 
hvis du vil se, hvad du tidligere har gjort og hvilke indstillinger du tidligere har brugt.

Smart 
Controller  

kan anvendes 
sammen med 
Combo og Xtra 
etagesystemer

SMART CONTROLLER



STYRINGSMULIGHEDER

FODER

Man kan både styre antallet, varigheden 
og timingen på de enkelte fodringer. Dette 
kan gøres for hver etage.

LYS

Her styres alt lys i huset, hvad enten det 
er på væggen, i loftet, på gulvet, eller oppe 
på etagerne. Man kan styre tænd/sluk og 
øge/dæmpe lysstyrken.

REDE

Her styres åbningen og lukningen af reden. 
Dette kan både gøres automatisk via timer 
eller manuelt.

VAND

Man kan tænde og slukke for vandet via ti-
mer eller manuelt. Derudover kan man af-
læse vandforbruget for hver af ugens dage. 

TRÅDGITTER

Her styres åbningen og lukningen af tråd-
gitteret. Dette kan både gøres automatisk 
via timer eller manuelt.

VALGFRI

Der er mulighed for at styre yderligere to 
enheder via Smart Controlleren. Det kunne 
eksempelvis være åbning af udgangshuller 
for fritgående og øko høns. 
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER

FORHANDLER

Se også SKIOLDLANDMECOs brochurer om blandt andet:
(Ret til ændringer forbeholdes.)

Typebetegnelse: Smart Controller

Varenummer: 5810-1000

Farveskærm: 5,7” Touch Screen

Tilslutninger:

10 stk. udgange til redestyring

8 stk. udgange til trådgitter

2 stk. udgange til passiv styring af lysstofrør (max. 200 stk.)

4 stk. udgange til aktiv styring af LED lys

2 stk. udgange potentialfri, programmérbare til eksempelvis alarm, ventlation etc.

ETAGESYSTEMER  
COMBO

ETAGESYSTEM
XTRA
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