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Controlador CB-200
O CB-200 faz o controle automático de
temperatura e acompanhamento da umidade
da estufa. Possui vários recursos que
auxiliam no processo de cura que aliados à
facilidade de uso, tornam o CB-200 o melhor
e mais moderno equipamento disponível
para cura de fumo.
Utiliza um sistema computadorizado com memória programável, avançando automaticamente a
temperatura e umidade da estufa durante as diferentes fases de cura do fumo. É fácil de operar e
ainda dispõe de várias funções adicionais:
TRAVA: para manter a temperatura estabilizada durante o tempo que for necessário.
FASE: seleciona a fase de cura do fumo.
CLIMA: ajusta o processo de cura conforme condições climáticas do cultivo.
AJUSTE: permite o ajuste da temperatura desejada para controle da estufa.
Apropriado para qualquer tipo de estufa, controla a temperatura por meio de um abafador automático
e dispara um alarme sonoro caso a temperatura da estufa estiver alta ou baixa (falta de lenha). Este
alarme pode ser instalado também em sua residência, para maior comodidade.
Funciona tanto na rede elétrica (110 ou 220V) quanto na bateria.
O abafador da fornalha também opera na bateria, assim o controle de temperatura da estufa nunca é
interrompido.
Equipado com relógio/calendário, que não perde o ajuste de data e hora, mesmo quando o
equipamento estiver desligado.
Possui memória interna para registro de dados (Logger) que permite a posterior coleta e visualização
dos dados através de gráficos em computador.
Tudo isso para melhorar a produção, a qualidade do fumo e dar maior conforto ao fumicultor.

Controlador CB-100
Fácil de usar, visual moderno e visores
coloridos independentes para indicação de
temperatura e umidade da estufa.
Equipamento microprocessado, com memória
programável, realiza o controle automático de
temperatura da estufa através de um abafador e
dispara um alarme sonoro caso a temperatura da
estufa estiver alta ou baixa (falta de lenha).
Este alarme pode ser instalado também em sua residência, para maior comodidade.
O CB-100 exibe ainda o valor da umidade em um visor independente e dispõe da função
AJUSTE, que permite selecionar a temperatura desejada para controle da estufa.
Funciona tanto na rede elétrica (110 ou 220V) quanto na bateria.
O abafador da fornalha também opera na bateria, assim o controle de
temperatura da estufa nunca é interrompido.
Equipado com relógio/calendário, que não perde o ajuste de data e hora,
mesmo quando o equipamento estiver desligado.
Disponível também na versão "standart" (sem relógio/calendário), com
somente um visor para indicação de temperatura e umidade.
Opcional: CB-100 S

Conheça mais sobre estes e outros produtos fabricados pela
Betha Eletrônica, acessando nossa página na internet:

Os itens abaixo acompanham os controladores da linha CB.
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