PestTrapp
Dijital Zararlı Takip
İstasyonu

PestTrapp, Nesnelerin İnterneti teknolojisi
ile Makine Öğrenmesi algoritmalarından
faydalanarak tarla, meyve bahçesi, sera,
depo ve ormanlık alanlarda zararlı takibi
imkanı sunan bir böcek takip istasyonudur.

950 €/cihaz

Tarlaya Gitmeden Zararlı Yoğunluğunu Takip Edin, Önleminizi Alın
5MP kamera ile yüksek çözünürlüklü görüntü
Uzaktan görüntü sıklığı ve saat ayarı
Makine öğrenmesi tabanlı zararlı tanıma ve sayma algoritması
Saatlik sıcaklık ve bağıl nem değerleri
Anlık uyarı ve bildirimler
Bölgesel erken uyarı sistemi
Devrilme ve çalıntı uyarısı
GPS ile cihaz konum takibi
Pil seviyesi ve şarj durumu takibi
Şebeke bağlantı takibi
Farklı renk seçenekleri: beyaz, sarı, kırmızı (özel renkler için iletişime
geçin)

Çiftlik Yönetim Sistemi ve PestTrapp Mobil Uygulamasından Hızlı ve
Kolay Veri Takibi
Büyüteç özelliği ile alınan görüntüleri en ince ayrıntısına kadar inceleme
Yakalanan zararlıların türlere göre dağılımı ve sayısı
Sıcaklık ve bağıl nem verilerini (min., max. ve ortalama) görüntüleme 48
saatlik ilaçlama uygunluk durumu
Tüm verileri grafik üzerinde kümülatif ve günlük olarak izleme, detaylı
analiz ve .xls formatında dışa aktarma
Tercih edilen lokasyonlara ait haftalık hiper-yerel hava durumu tahmini
Şebeke bağlantı gücü ve pil seviyesi
Doktar Zirai Teknik Destek ekibiyle yazılı ve sözlü iletişim

Cihaz Yönetim ve Kontrol
Cihazın üzerinde yer alan buton aracılığı ile cihaz aktive edilir ve mobil
uygulama üzerinden uzaktan yönetilebilir.
Renkli bildirim ışıkları ile cihazın çalışma durumunun izlenebildiği kullanıcı
arayüzü
Uzaktan yazılım güncelleme fonksiyonları
Uzaktan görüntü sıklığı ve zaman ayarı yapabilme
Uzaktan kamera çözünürlük ayarı
Böcek sayısı ve hava durumu alarmı kurma
Uzaktan aydınlatma ayarı
Şebeke bağlantı tipi önceliği belirleme (2G/3G/4G)
Kolay Kurulumu ile Kullanıcı Dostu Tasarım
Montaj gerektirmeyen kullanıcı dostu tasarımı ile PestTrapp kutudan
çıkarıldığı şekliyle devreye alınabilir.
Yapışkan tabla sabitleme özelliği ile en kötü hava koşullarında bile yüksek
kaliteli, titreşimsiz görüntü alınabilir.
Cihaz, kelepçeli aparatı ile ağaç dallarına veya benzer yapılara kolaylıkla
sabitlenebilir.
Cihaz ve sabitleme aparatlarının konumu sezon boyunca kolaylıkla
değiştirilebilir ve gerekli durumlarda farklı arazilerde kullanılabilir.
Alternatif olarak sunulan yükseklik ayarlı montaj istasyonu ile tuzak kendi
çevresinde 360°, güneş paneli ise kendi çevresinde 360°, toprağa dik
eksende 90° döndürülebilir ve ihtiyaç duyulan yönde sabitlenebilir.
Depolama ihtiyacı olduğunda rahatlıkla parçalara ayrılarak kompakt bir
şekilde saklanabilir.

