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Med ODIN GW er det via smartphone muligt at overvåge og 
justere alle funktioner i klimastyringen.

ODIN GW giver landmanden det fulde overblik over alle sine 
ejendomme og mulighed for at overvåge og justere alle 

stalde, uanset hvor i verden, han befinder sig. Dermed opnås 

stor tryghed og maksimal fleksibilitet. 

KJ´s kendte Sherlock Graph samt visse andre alarmanlæg 
kan ligeledes ses og betjenes fra ODIN-appen.

ODIN GW- et banebrydende digitalt koncept for klimastyring og

overvågning hos den moderne svineproducent. 

Landbrugets udvikling hen imod større enheder med produktion på flere lokationer, gør det 

vanskeligere at skabe det store overblik. 

Det er i høj grad den udfordring, som dette nye styrings- og overvågningskoncept bidrager til at løse.

Der opereres med tre brugerniveauer, så landmanden har 

mulighed for at tildele differentierede adgange til sine 

medarbejdere, mens han selv bevarer den fulde kontrol og 

overblik.



KJ Klimateknik A/S, Bommen 2, DK-8620 Kjellerup

Tlf. nr. +45 86 88 04 99       www.kj-klimateknik.dk

Sherlock Graph

Internet

ODIN Central

Gemini Graph CelciusGemini gl.

ODIN GW

Gemini Graph Gemini gl Celcius Sherlock Graph

Er kompatibelt med de fleste af vore styringer og alarmanlæg

ODIN GW konceptet er let at integrere sammen med eksisterende styringer og alarmanlæg fra KJ Klimateknik.

ODIN Central er hovedcomputeren, der på ejendomsniveau kommunikerer med omverdenen og x antal 

klimastyringer fra KJ Klimateknik. Disse sidder i staldene og styrer én eller to stalde hver. ODIN Central kan 
indvidere kobles på en Sherlock Graph alarmenhed.

Kompatible enheder

Store besparelser i installationskonceptet.
Installationsstrukturen af ODIN konceptet er helt unik. Installationsomkostningerne reduceres 
betragteligt, ofte med 40 – 50 % i forhold til kendte systemer. Hvis ODIN GW installeres i eksisterende 
anlæg med KJ-klimastyringer, kan der typisk kobles direkte på bus-systemet.

Det er muligt at overvåge de enkelte ventilationsenheder og fejlfinde helt ned på komponentniveau. 

Derved kan fejl lokaliseres straks og udbedres i en fart, så generne i stalden minimeres og ressourcerne 

begrænses.
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