PUTEREA CUNOAȘTERII

Aqua Trac

Nu putem gestiona ce nu putem măsura.
Valley® Aqua Trac vă oferă capacitatea de a urmări și măsura de la distanță
condițiile de umiditate a solului de pe câmpurile dvs., astfel încât să vă puteți
gestiona operațiunile de irigare în mod eficient și efectiv. Interfața cu utilizatorul,
simplă și ușor de utilizat face posibile monitorizarea și controlul tuturor
dispozitivelor dvs. AgSense® practic de oriunde din lume.

Funcții esențiale

agsense.com | 605-352-8350

•

Disponibil în versiunile Pro și Lite

•

Interfață ușor de utilizat

•

Google Maps™ integrat

•

Alarme configurabile de utilizator

•

Aplicația AgSense este disponibilă în App
Store și Google Play

Aqua Trac
Avantajele oferite de Aqua Trac includ:
•

Implementați cu ușurință decizii privind irigarea în funcție de
profilul de umiditate a solului, cu un simplu clic.

•
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Funcții

Monitorizare

Umiditate sol



Citiți valori de la mai multe mărci importante de sonde de
umiditate a solului, inclusiv AquaCheck, Sentek, Decagon și
Watermark.

Rapoarte de istoric



Debit



•

Datele sunt transmise direct în grafice simple, ușor de citit de pe
tabloul de bord AgSense.

Precipitații



Presiune apă



•

Vizualizați condițiile de umiditate pe AgSense.com sau cu
aplicația gratuită AgSense pe un telefon inteligent sau o tabletă.

Temperatură



•

Nu mai faceți presupuneri privind conținutul de umiditate a
solului subteran, pentru a preveni erorile de irigare, economisind
timp, apă și bani.

Nivelurile rezervoarelor



Măsurare ET



Tensiune baterie



Locație GPS



Ultima valoare citită



Semnal celular



•

Mențineți îngrășămintele și substanțele chimice de protecție
a culturilor în zona dorită a rădăcinilor pentru a preveni
contaminarea pânzei freatice.

•

Partajați automat rezultatele cu partenerii agronomici prin grafice
și tabele electronice ușor de citit.

•

Urmăriți activitatea din zona rădăcinilor și utilizați rata de irigare
și temporizarea pentru a optimiza dezvoltarea rădăcinilor.

•

Disponibil prin multipli parteneri agronomici AgSense, ca parte
din programul acestora de gestionare a irigării.

•

Aqua Trac Pro citește valori de la o sondă capacitivă digitală și/
sau senzori Watermark, un traductor de presiune de picurare,
precum și valori de debit, temperatură, precipitații și nivelurile
rezervoarelor/bazinelor.

•

Aqua Trac Lite citește valori de la o sondă capacitivă digitală, un
debitmetru, un senzor de temperatură și valori de precipitații.
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