
PestTrapp
D�j�tal Zararlı Tak�p 
İstasyonu



PestTrapp, Nesneler�n İnternet� teknoloj�s�
�le Mak�ne Öğrenmes� algor�tmalarından
faydalanarak tarla, meyve bahçes�, sera,
depo ve ormanlık alanlarda zararlı tak�b�
�mkanı sunan b�r böcek tak�p �stasyonudur. 



5MP kamera �le yüksek çözünürlüklü görüntü
Uzaktan görüntü sıklığı ve saat ayarı
Mak�ne öğrenmes� tabanlı zararlı tanıma ve sayma algor�tması
Saatl�k sıcaklık ve bağıl nem değerler�
Anlık uyarı ve b�ld�r�mler
Bölgesel erken uyarı s�stem�
Devr�lme ve çalıntı uyarısı
GPS �le c�haz konum tak�b�
P�l sev�yes� ve şarj durumu tak�b�
Şebeke bağlantı tak�b�
Farklı renk seçenekler�: beyaz, sarı, kırmızı (özel renkler �ç�n �let�ş�me
geç�n) 

Tarlaya G�tmeden Zararlı Yoğunluğunu Tak�p Ed�n, Önlem�n�z� Alın 

Büyüteç özell�ğ� �le alınan görüntüler� en �nce ayrıntısına kadar �nceleme
Yakalanan zararlıların türlere göre dağılımı ve sayısı
Sıcaklık ve bağıl nem ver�ler�n� (m�n., max. ve ortalama) görüntüleme 48
saatl�k �laçlama uygunluk durumu 
Tüm ver�ler� graf�k üzer�nde kümülat�f ve günlük olarak �zleme, detaylı
anal�z ve .xls formatında dışa aktarma 
Terc�h ed�len lokasyonlara a�t haftalık h�per-yerel hava durumu tahm�n�
Şebeke bağlantı gücü ve p�l sev�yes�
Doktar Z�ra� Tekn�k Destek ek�b�yle yazılı ve sözlü �let�ş�m 

Ç�ftl�k Yönet�m S�stem� ve PestTrapp Mob�l Uygulamasından Hızlı ve
Kolay Ver� Tak�b� 

950 €/c�haz



C�hazın üzer�nde yer alan buton aracılığı �le c�haz akt�ve ed�l�r ve mob�l

uygulama üzer�nden uzaktan yönet�leb�l�r. 

Renkl� b�ld�r�m ışıkları �le c�hazın çalışma durumunun �zleneb�ld�ğ� kullanıcı

arayüzü 

Uzaktan yazılım güncelleme fonks�yonları

Uzaktan görüntü sıklığı ve zaman ayarı yapab�lme

Uzaktan kamera çözünürlük ayarı 

Böcek sayısı ve hava durumu alarmı kurma 

Uzaktan aydınlatma ayarı

Şebeke bağlantı t�p� öncel�ğ� bel�rleme (2G/3G/4G) 

C�haz Yönet�m ve Kontrol 

Montaj gerekt�rmeyen kullanıcı dostu tasarımı �le PestTrapp kutudan

çıkarıldığı şekl�yle devreye alınab�l�r. 

Yapışkan tabla sab�tleme özell�ğ� �le en kötü hava koşullarında b�le yüksek

kal�tel�, t�treş�ms�z görüntü alınab�l�r. 

C�haz, kelepçel� aparatı �le ağaç dallarına veya benzer yapılara kolaylıkla

sab�tleneb�l�r. 

C�haz ve sab�tleme aparatlarının konumu sezon boyunca kolaylıkla

değ�şt�r�leb�l�r ve gerekl� durumlarda farklı araz�lerde kullanılab�l�r. 

Alternat�f olarak sunulan yüksekl�k ayarlı montaj �stasyonu �le tuzak kend�

çevres�nde 360°, güneş panel� �se kend� çevres�nde 360°, toprağa d�k

eksende 90° döndürüleb�l�r ve �ht�yaç duyulan yönde sab�tleneb�l�r.

Depolama �ht�yacı olduğunda rahatlıkla parçalara ayrılarak kompakt b�r

şek�lde saklanab�l�r. 

Kolay Kurulumu �le Kullanıcı Dostu Tasarım 


