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Din forhandler er: 

Med Raindancer får du hele din vanding opdateret,  
uanset hvilken type vandingsmaskine du har.  
 
Kunder, der allerede bruger Raindancer, er begejstrede. 
Lad dig inspirere og find ud af, hvordan du kan bruge  
Raindancer rentabelt i din virksomhed.   
Arranger et uforpligtende møde i dag! 
 
Hvis du er interesseret, vil vi med glæde sætte dig i kon-
takt med eksisterende kunder, så I kan tale om deres  
oplevelser med Raindancer. 

GPS-styring til dit 
vandingsudstyr  



raindancer er et GPS-baseret styringsværktøj til dine 

vandingsmaskiner  

Ved hjælp af Raindancer er det muligt at overvåge og styre vandingen fra din 
smartphone og PC. Du får øjeblikkeligt opdaterede informationer.  

Om nødvendigt kan du styre vandingen ved hjælp af din smartphone eller pc.  

Det er meget let at bruge Raindancer, og systemet kan fås til alle  
vandingsmaskiner.   

Nyd din nye frihed, som den forbedrede tidsstyring giver dig.  

Løsningen : 

• Viden om, hvornår dine maskiner er færdige med at vande 

• Mulighed for at overvåge hver maskines status og vandtryk  

• Forbedret fejlfindingsfunktion og meddelelser.  

• Spar tid  

• Forbedret planlægning af din vanding  

• Mere effektiv vanding  

• Spar penge  

Rapporter 
Alle data om din vanding gemmes 

automatisk i en database. Den er per-
manent tilgængelig. Data kan eksporteres til 

MS Excel og behandles der. 

Kontrol 
Vandingsmaskinerne kan startes og stoppes elekt-
ronisk. Hvis det begynder at regne, eller det er for 

varmt ved middagstid - bare stop maskinen fra din 
smartphone. Hastigheden kan justeres automatisk i 

henhold til de lagrede jordforhold. 

Overblik  
Du kan til enhver tid se kortet eller listen 

over maskiner på din smartphone eller pc. 
Maskinplacering, vandtilførsel, det aktuelle 

vandtryk og sluttidspunkt.  

Meddelelser 
Hvis maskinen ikke bevæger sig, eller 
trykket er for lavt / for højt, sendes en 
SMS-besked. Også hvis maskinen nærmer 

sig kritiske zoner - f.eks. veje eller jernba-
nelinjer – vil du blive underrettet via SMS. 

Pumper 
Med Raindancer kan du starte og stoppe 
pumper via din smartphone. Hvis du har 

en frekvensstyret pumpe, kan Raindancer 
justere parametrene dynamisk. 

Planlægning 
Træk med vandingsmaskinerne vises med 
detaljerede og farvekoordinerede oplysnin-
ger. Dette gør det nemt at planlægge de næs-

te træk. 


