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NMC Air is een internet applicatie welke via een browser 
op een PC, MAC of laptop maar ook via een mobiel appa-
raat als een smartphone of tablet kan worden geopend. 
De NMC air webapplicatie maakt het mogelijk om de 
(eenvoudige) instellingen van een NMC water controller 
te kunnen bedienen. NMC klimaat controllers kunnen 
niet met NMC AIR worden bediend.

De webapplicatie is schaalbaar. Dit betekent hoe groter 
het beeldscherm van het apparaat, hoe meer informatie 
er wordt getoond. Zo bevat de applicatie op een PC ook 
een visualisatie van het watergeef proces waar op een 
telefoon alleen de instellingen van het watergeef  
programma worden getoond.

Een kraan handmatig watergeven als u door het veld 
loopt met uw telefoon of de druppelhoeveelheid van een 
lopend irrigatieprogramma aanpassen behoort met NMC 
Air tot de mogelijkheden. Ook het bekijken van de actuele 
status van de fertigatie unit en eventuele actuele alar-
men behoort tot de mogelijkheden.

Om NMC Air te kunnen gebruiken moet een Gateway 
worden geïnstalleerd. De Gateway wordt in het RS485 
netwerk van de controllers geplaatst. Tevens is de Gate-
way via een WAN met het internet verbonden.

KARAKTERISTIEKEN
• Maximaal 5 controllers per gateway
• Geschikt voor NMC Pro en Junior Pro irrigatie con- 
 trollers
• Kranen en programma’s starten, stoppen en aan- 
 passen
• Alarmen bekijken
• Historische gegevens bekijken
• Actuele watergeefstatus bekijken

MINIMUM SYSTEEMEISEN VOOR NMC AIR 
Voor het gebruik van de NMC Air webapplicatie zijn 
geen specifieke systeemvereisten. NMC Air is een web 
applicatie welke op iedere PC, MAC, laptop of mobiel 
apparaat kan worden gebruikt. Zowel Internet Explorer, 
Chrome en Firefox als ook bekende en gangbare (mo-
biele) browsers als bijvoorbeeld Safari en Google app 
worden ondersteund.
• PC, laptop of MAC
• iOS of Android telefoon of tablet 
 IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari, etc.

NMC Air
Versie 21.1



NETHERLANDS 12.47

SCREENSHOTS

Versie 21.1


