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Hotraco Horti maakt deel uit van de 

Hotraco Group, een internationaal 

opererende groep van innovatieve en 

technisch hoogstaande bedrijven die 

zich toelegt op systeemontwikkeling 

en systeemintegratie van met name 

besturingstechniek georiënteerde 

oplossingen. Hotraco Horti ontwikkelt, 

produceert en levert eenvoudige en 

hoogstaande systemen en producten 

voor de tuinbouwsector. 

 

Onze eigen R&D en productie-afde-

lingen stellen ons in staat om (nage-

noeg) al uw regel- en besturingswen-

sen te realiseren. Ruim 140 vakbe-

kwame medewerkers wiens dienst-

verlening zich kenmerkt door een 

hoge mate van servicegerichtheid en 

flexibiliteit bedienen onze klanten 

dagelijks wereldwijd. 

 

Service & Support 

Hotraco Horti beschikt over een tele-

fonische helpdesk en servicecentrum 

dat 24/7 bereikbaar is. Ons team heeft 

de mogelijkheid om de systemen van 

onze klanten, waar ook ter wereld, op 

afstand te controleren door middel van 

de modernste ICT-technologie. 

 

Optimaal teeltresultaat en duurzaam watermanagement 

De ORION-GC is een uiterst veelzijdige, functionele en  

gemakkelijk bedienbare computer voor het regelen van het  

klimaat en irrigatie in maximaal 8 afdelingen in een tuinbouw-

kas.  

Met behulp van de ORION-GC kan het kasklimaat op basis van de 
gemeten ruimtetemperatuur, relatieve luchtvochtigheid, CO2, water-
temperatuur en meteogegevens aangestuurd worden. Nieuw in de 
ORION-GC is de mogelijkheid om doelgericht te irrigeren in 8 groe-
pen.  Kortom op ieder gewenst tijdstip op de juiste locatie de gewens-
te hoeveelheid water. Daarbij heeft men de keuze om 1, 2 of 3 kranen 
tegelijkertijd te bedienen. Binnen elke afdeling kunnen 24 kranen 
gestuurd worden en buiten de afdeling nog eens 24. Verder is de 
ORION-GC voorzien van 4 tijdsturingsmogelijkheden en 8  
externe starts. 
 
De bediening is opgebouwd met duidelijke symbolen waardoor u in 
één oogopslag ziet waarmee u bezig bent. Hierbij is het mogelijk om 
bij belangrijke instellingen gebruik te maken van curven. Externe 
bediening, zoals uitlezen en loggen van de gegevens, is mogelijk via 
PC, smartphone of tablet. 
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