Filiz & FilizPro

Tarımsal Sensör İstasyonu

Tarımsal Sensör İstasyonu, içerisinde yer alan sensörlerle tarladaki toprak
ve hava koşullarını ölçer, sulama ihtiyacı, hastalık riskleri ve uygun
ilaçlama zamanlarını belirleyerek en doğru sulama ve ilaçlama kararlarını
almanızı sağlar.
Toprak ve Hava Durumu Değerlerini Uzaktan Takip Ederek Zamanında
Önlem Alın
Toprak sıcaklığı, toprak nemi, havada iki farklı seviyeden sıcaklık ve
bağıl nem değerleri, rüzgar hızı, rüzgar yönü, yağış sensörleri
Mantari hastalık riskleri
İlaçlamaya uygun zaman aralıkları
Sulama önerisi
Don, hastalık riski, sulama ihtiyacı, ekstrem hava koşulları ve devrilme
alarmı
Tak-çalıştır prensibi ile çalışan sistem
GPS lokasyon takip sistemi
-20 °C ile +85 °C aralığında çalışma sıcaklığı

Cihazın üzerinde yer alan buton aracılığıyla cihazı
aktive edebilir, ölçülen verileri mobil uygulama
üzerinden takip edebilirsiniz.

Çiftlik Yönetim Sistemi ve IoTrack Mobil Uygulamasından Hızlı ve Kolay Veri Takibi
Toprak seviyesinin 30 cm ve 85 cm üzerinden saatlik hava sıcaklığı
ve bağıl nem ölçümü
Toprak seviyesinin 30 cm altından saatlik toprak sıcaklığı ve toprak

Uygun ilaçlama saatleri
Gün derece birikimi ve soğuklama birikimi
Canlı yağış ve fırtına takibi

nemi ölçümü
Mantari hastalık risk durumu
Yağış miktarı, rüzgar hızı ve yönü, ışık şiddeti sensörleri (Filiz Pro)
Tüm verileri grafiklerle görüntüleme, analiz etme ve .xls formatında
dışa aktarma olanağı
Sulama ihtiyacı

Devrilme ve çalıntı uyarısı
Tarlaya özel uyarı ve anlık bildirimler
Şebeke sinyal seviyesi ve pil durumu takibi
Cihaz konumu ve son durum takibi
Şebeke bağlantı tipi önceliği belirleme: 2G ve NB-IoT
bağlantı seçenekleri

Doktar’ın Mantari Hastalık Modelleri
Hastalık risklerinin hesaplanması ve çiftçinin salgın öncesinde doğru
ilaçlama zamanına karar vererek girdi maliyetinden tasarruf etmesi için
hastalık modellerinde Tarımsal Sensör İstasyonu’nun verileri kullanılır.

70'den fazla bitki ve 120 hastalık için yüksek doğrulukta hastalık
modelleri mevcuttur.

Kullanıcı Dostu, Kompakt, Taşınabilir Dizayn
Montaj ve harici güç kaynağı gerektirmeyen Tarımsal Sensör
İstasyonu, kutudan çıkarıldığı şekliyle devreye alınabilir.
İçerisinde yer alan entegre pil paketi ile 3 yıla kadar kesintisiz iletişim
olanağı sunar. Pil ömrü, şebeke bağlantı koşulları, veri aktarım sayısı
ve saha koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
-20 ila +85 °C aralığındaki kötü ortam koşullarında bile yüksek
doğrulukta ölçüm yapabilir.
Kullanılması gereken cihaz sayısı, arazinin rakımı, eğimi, toprak
yapısındaki çeşitlilik, sulama parseli sayısı gibi faktörlere göre
değişebilir.
Kullanıcı dostu tasarımı ile sensör istasyonu, farklı ekinlerde ve farklı
mevsimlerde farklı tarlalarda basitçe yeniden konumlandırılarak
kullanılabilir.

Mevcut Versiyonlar

Filiz
750 €/cihaz

FilizPro
1150 €/cihaz

Kurulum ve Montaj

Yok

Yok

Kalibrasyon

Yok

Yok

Hava Sıcaklığı & Bağıl Nem
Toprak Yüzey Sıcaklığı &
Bağıl Nem
Toprak Sıcaklığı & Nemi
Rüzgar Hızı & Yönü
Yağış Miktarı
Işık Şiddeti
Hastalık Modelleri
İlaçlama Uygunluğu
Canlı Yağış ve Fırtına Takibi
Sulama Önerisi
Bildirim ve Alarmlar
Pil
Şebeke Bağlantısı
Veri Takibi

Lityum Metal Pil Paketi

Lityum Metal Pil Paketi

2G & NB-IoT

2G & NB-IoT

Web + Mobil Uygulama

Web + Mobil Uygulama

