
F�l�z & F�l�zPro
Tarımsal Sensör İstasyonu



Toprak sıcaklığı, toprak nem�, havada �k� farklı sev�yeden sıcaklık ve
bağıl nem değerler�, rüzgar hızı, rüzgar yönü, yağış sensörler� 
Mantar� hastalık r�skler�
İlaçlamaya uygun zaman aralıkları
Sulama öner�s�
Don, hastalık r�sk�, sulama �ht�yacı, ekstrem hava koşulları ve devr�lme
alarmı
Tak-çalıştır prens�b� �le çalışan s�stem
GPS lokasyon tak�p s�stem�
-20 °C �le +85 °C aralığında çalışma sıcaklığı

Toprak ve Hava Durumu Değerler�n� Uzaktan Tak�p Ederek Zamanında
Önlem Alın

Tarımsal Sensör İstasyonu, �çer�s�nde yer alan sensörlerle tarladak� toprak
ve hava koşullarını ölçer, sulama �ht�yacı, hastalık r�skler� ve uygun
�laçlama zamanlarını bel�rleyerek en doğru sulama ve �laçlama kararlarını
almanızı sağlar.



Toprak sev�yes�n�n 30 cm ve 85 cm üzer�nden saatl�k hava sıcaklığı
ve bağıl nem ölçümü 
Toprak sev�yes�n�n 30 cm altından saatl�k toprak sıcaklığı ve toprak
nem� ölçümü 
Mantar� hastalık r�sk durumu
Yağış m�ktarı, rüzgar hızı ve yönü, ışık ş�ddet� sensörler� (F�l�z Pro) 
Tüm ver�ler� graf�klerle görüntüleme, anal�z etme ve .xls formatında
dışa aktarma olanağı 
Sulama �ht�yacı 

C�hazın üzer�nde yer alan buton aracılığıyla c�hazı
akt�ve edeb�l�r, ölçülen ver�ler� mob�l uygulama
üzer�nden tak�p edeb�l�rs�n�z. 

Uygun �laçlama saatler�
Gün derece b�r�k�m� ve soğuklama b�r�k�m�
Canlı yağış ve fırtına tak�b�
Devr�lme ve çalıntı uyarısı
Tarlaya özel uyarı ve anlık b�ld�r�mler
Şebeke s�nyal sev�yes� ve p�l durumu tak�b�
C�haz konumu ve son durum tak�b�
Şebeke bağlantı t�p� öncel�ğ� bel�rleme: 2G ve NB-IoT
bağlantı seçenekler� 

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



Montaj ve har�c� güç kaynağı gerekt�rmeyen Tarımsal Sensör
İstasyonu, kutudan çıkarıldığı şekl�yle devreye alınab�l�r. 
İçer�s�nde yer alan entegre p�l paket� �le 3 yıla kadar kes�nt�s�z �let�ş�m
olanağı sunar. P�l ömrü, şebeke bağlantı koşulları, ver� aktarım sayısı
ve saha koşullarına göre değ�şkenl�k göstereb�l�r. 
-20 �la +85 °C aralığındak� kötü ortam koşullarında b�le yüksek
doğrulukta ölçüm yapab�l�r. 
Kullanılması gereken c�haz sayısı, araz�n�n rakımı, eğ�m�, toprak
yapısındak� çeş�tl�l�k, sulama parsel� sayısı g�b� faktörlere göre
değ�şeb�l�r. 
Kullanıcı dostu tasarımı �le sensör �stasyonu, farklı ek�nlerde ve farklı
mevs�mlerde farklı tarlalarda bas�tçe yen�den konumlandırılarak
kullanılab�l�r. 

Kullanıcı Dostu, Kompakt, Taşınab�l�r D�zayn 

Doktar’ın Mantar� Hastalık Modeller� 

Hastalık r�skler�n�n hesaplanması ve ç�ftç�n�n salgın önces�nde doğru
�laçlama zamanına karar vererek g�rd� mal�yet�nden tasarruf etmes� �ç�n
hastalık modeller�nde Tarımsal Sensör İstasyonu’nun ver�ler� kullanılır. 

70'den fazla b�tk� ve 120 hastalık �ç�n yüksek doğrulukta hastalık
 modeller� mevcuttur. 



Mevcut Vers�yonlar 

Kurulum ve Montaj 

Kal�brasyon 

Hava Sıcaklığı & Bağıl Nem 

Toprak Yüzey Sıcaklığı & 
Bağıl Nem 

Toprak Sıcaklığı & Nem� 

Rüzgar Hızı & Yönü 

Yağış M�ktarı 

Işık Ş�ddet� 

Hastalık Modeller� 

İlaçlama Uygunluğu 

Canlı Yağış ve Fırtına Tak�b� 

Sulama Öner�s� 

B�ld�r�m ve Alarmlar 

P�l 

Şebeke Bağlantısı 

Ver� Tak�b� 

 

F�l�z

Yok

Yok

L�tyum Metal P�l Paket� 

2G & NB-IoT

 Web + Mob�l Uygulama 

F�l�zPro
1350 €/c�haz 

Yok

Yok

L�tyum Metal P�l Paket� 

2G & NB-IoT

 Web + Mob�l Uygulama 

 

850 €/c�haz 


