
B I L G I N I N  G Ü C Ü

• Pro ve Lite sürümleri olarak bulunur

• Kullanımı kolay arayüz

• Yerleşik Google Maps™

• Kullanıcı tarafından yapılandırılabilen 
alarmlar

• AgSense uygulamasına App Store ve 
Google Play’den ulaşabilirsiniz

Ana Özellikler

Ölçemediğinizi yönetemezsiniz.

Valley® Aqua Trac, tarlalarınızdaki toprak nem koşullarını uzaktan takip etme 
ve ölçme gücünü sağlar; böylece sulama operasyonlarınızı verimli ve etkin bir 
şekilde yönetebilirsiniz. Basit ve anlaması kolay kullanıcı arayüzü neredeyse 
dünyanın her yerinden tüm AgSense® cihazlarınızı takip etmenizi ve kontrol 
etmenizi mümkün kılar. 

agsense.com  |  605-352-8350

Aqua Trac



Aqua Trac avantajları:

• Bir düğmeye tıklayarak toprak nemi profiline dayalı olarak 
sulama kararlarını kolayca uygulayın.

• AquaCheck, Sentek, Decagon ve Watermark gibi birçok 
büyük toprak nemi kontrol çubuğu markasını okur. 

• Veri, AgSense gösterge tablosunda basit ve okunması kolay 
grafikler olarak gönderilir.

• Nem koşullarını AgSense.com adresinde veya bir akıllı telefon 
veya tablette ücretsiz AgSense uygulamasında görüntüler.

• Yüzey altı toprak nemi içeriği konusunda varsayıma dayalı 
tahminleri ortadan kaldırarak sulama hatalarını önler ve 
zaman, su ve para tasarrufu sağlar.

• Yeraltı suyu kirlenmesini önlemek için gübre ve ekin koruma 
kimyasallarını istenen kök bölgesinde tutar.

• Okuması kolay elektronik grafik ve tablolarla tarım bilimi 
ortaklarınızla sonuçları otomatik olarak paylaşır.

• Kök bölgesi etkinliğini izler ve kök gelişimini optimize etmek 
için sulama hızı ve zamanlaması kullanır.

• Sulama yönetimi programlarının parçası olarak birden çok 
AgSense tarım ortağından edinilebilir. 

• Aqua Trac Pro, dijital kapasitans kontrol çubuğunu ve/veya 
Watermark sensörlerini, damla basınç dönüştürücülerini, 
debi, sıcaklık, yağış miktarı ve depo/havuz seviyelerini okur.

• Aqua Trac Lite, dijital kapasitans kontrol çubuğunu, debi 
ölçeri, sıcaklık sensörünü ve yağış miktarını okur. 

Özellikler İzleme

Toprak Nemi 

Geçmiş Raporlar 

Debi 

Yağış Miktarı 

Su Basıncı 

Sıcaklık 

Depo Seviyeleri 

ET Göstergesi 

Pil Voltajı 

GPS Konumu 

Son Okuma  

Telefon Sinyali 
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