Meteus Compact

Tot timpul alături de tine
Instalare şi formare

Internet

Alegerea locului potrivit, montarea și fixarea stației

Parametrarea stației

Pluviometru
Măsoară cantitatea
și intensitatea
200cm²
Canal scurgere
0,2mm

Temperatură
Precizie ≤ 0,5°C

Instalarea aplicației

Umiditate
Precizie ≤ 3%

Serviciile oferite

Conexiune SIGFOX
Transmiterea datelor prin
Internet în timp real
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150 cm

Conexiune SIGFOX
Stocarea datelor pe serverul nostru securizat
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Fotografii cu titlu de prezentare

Actualizări

Carcasă electronică
Consum redus

Oriunde și oricând conectat la vreme
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Suport tehnic
Diagnostic la distanță
Întreținerea aplicației
Alerte în caz de defecțiune senzori

Previziuni detaliate
Îmbunătățiri asupra prognozelor

Picior de aluminiu
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Meteus Evolution
Temperatură
Precizie ≤ 0,5°C

Radiații (PAR)*

Umiditate
Precizie ≤ 3%

Mini adăpost metalic
Protecție pentru
senzorii de temperatură
și umiditate

Presiune
Tendință barometrică

Aplicația Meteus

Aplicarea tratamentelor

Elice de vânt
Direcția și viteza
vântului

Aplicarea tratamentelor la cel mai bun moment
- Verificarea condițiilor de aplicare ale
tratamentelor (umiditate, vânt) și analizarea
randamentului post-tratament (ploaie, îngheț,
diferență de temperatură)

Pluviometru
Măsoară cantitatea și intensitatea
200cm²
Canal scurgere
0,2mm

- Planificarea operațiilor agricole cu ajutorul
opțiunii “Barometru” și a prognozelor.

Compatibilitate Geofolia

Alerte de depășire a unor limite
(ex.: temperaturi scăzute, temperaturi mari,
precipitații abundente...)

Datele meteo sunt actualizate în Geofolia,
programul de management agricol.

Modul electronic
Carcasă electronică 100% sigilată (IP67),
foarte sigură la utilizare
(4 acumulatori D 1, 5V LR20)
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Ancorare
Fixare la sol fără beton

Temperatura în sol
Sonde de T° în sol
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- Verificarea acumulărilor de ploaie pe parcele
fără a fi nevoie de deplasare la fața locului.

Alerte în timp real

Umiditate frunze
Cantitatea de apă la
nivelul frunzelor

Structură
Picior și braț de aluminiu eloxat
(tratat contra oxidării)
Temperatura la sol
Indice actinotermic pentru alerte de îngheț

Efectuarea operațiilor

180 cm

Conexiune SIGFOX
Transmiterea datelor prin
Internet în timp real

Ajutor in luarea deciziilor Meteus

*Senzori opționali
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