МЕТЕОРОЛОГИЧНА СТАНЦИЯ ONDO WEATHER

Прецизни климатични и почвени данни 24/7

ПОЛЗИ ОТ МЕТЕОРОЛОГИЧНАТА СТАНЦИЯ ONDO WEATHER
Метеорологичната станция ONDO Weather позволява измерване и интеграция в
ONDO на множество климатични и почвени данни, както за оранжерии, така и за
открити площи. Получавате и детайлна прогноза за времето, по часове и по дни, за
местоположението на вашата метео станция.
С ONDO Weather:
● планирате оптималното време за торене на растенията, като гарантирате
максимално усвояване на хранителните вещества
● съкращавате драстично разходите по обработка срещу болести
● следите данните от сензорите, както и прогнозата за времето чрез
мобилното приложение ONDO Weather
ONDO Weather е гъвкава модулна система, включваща следните измервателни
сензори:
●
●
●
●
●
●
●
●

Сензор за влажност и температура на въздуха
Сензор за измерване на количеството дъждовна вода
Сензор за скоростта на вятъра
Сензор за посоката на вятъра
Сензор за нивото на влагата върху листата
Сензор за температура на въздуха
Сензор за почвена влага и температура
Сензор за слънчева радиация

Всяка система ONDO Weather включва следните елементи:
●
●
●
●
●
●
●

SIM карта с международен обхват
ONDO Smart Box
Соларен панел 10W
GPS позициониране и аларма против кражба
Батерия 6700 mAh
Свързаност към ONDO за период от 1 година
Мобилно приложение за 24/7 проследяване на данните
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ПРЕДИМСТВА НА ONDO WEATHER
➢ Готово решение
Решение, което е готово за използване.
Просто го поставяте и събирането на
данни започва. С интегрирана sim карта и
свързаност към ONDO. Без заплащане на
такси към други оператори.
➢ Модулен продукт
ONDO Weather е модулен продукт.
Заявявате и заплащате само модулите, от
които имате нужда. Добавянето на нови
модули, във всеки един последващ
момент, е лесно и бързо.
➢ Мобилно приложение с лесен за употреба потребителски интерфейс
Мобилното приложение, достъпно и за Android, и за iOS мобилни устройства,
позволява лесно преглеждане на данните от метео станцията - както за почвата и
климата, така и прогнозата за времето, по дни и часове - във всеки един момент.
Мобилното приложение се актуализира редовно с нови функционалности, които
ще получавате напълно безплатно, след съобщение за необходима актуализация
на приложението и инсталиране от ваша страна.

➢ Лесна и бърза инсталация, лесно добавяне и подмяна на модули.

Метео станциите идват в напълно сглобено състояние. Просто изваждате от
кашона, закрепвате специално проектираната стойка на станцията и включвате.
Не е необходимо калибриране. Подмяната на сензори (или добавянето на
сензори, ако не сте поръчали пълната конфигурация), отнема секунди.
➢ Интеграция със софтуер за прогноза на болести
Благодарение на интеграцията със специализиран софтуер за прогноза на
болести, ONDO Weather позволява драстично съкращаване на разходите за
обработка на растенията срещу болести.
➢ Трансфер на данни към ONDO Cloud
Метео станциите трансферират данни, 24/7, към платформата ONDO Cloud
посредством GSM връзка. Данните могат да се трансферират и към външен cloud
чрез REST API.
➢ Соларният панел позволява станцията да работи до 6 седмици без
наличие на слънчева светлина
Безпроблемната и непрекъсната работа на станцията е гарантирана и при лошо
време, без слънцегреене, от акумулаторната батерия.
➢ Снабдена със системи срещу кражба
Метео станцията разполага със система за установяване на кражба (чрез
акселерометър) и GPS позициониране.
➢ Българска езикова версия
Всички екрани, включително административната част за създаване на
потребителски акаунти, настройки и други са налични на български език.
➢ Видео инструкции и подробен наръчник за работа
Работата с метео станцията е изключително лесно. Все пак, на ваше
разположение са видео инструкции на български език за сглобяване и подмяна на
сензорните модули, както и подробни текстови инструкции за работа с метео
станцията и гарантиране на точното отчитане на сензорните данни.
➢ Поддръжка по телефон и чат
Ако предпочитате да се свържете с нашата поддръжка за въпроси относно
работата на вашата метео станция, може да го направите по телефон, чат (viber,
whatsapp) и имейл.
➢ Гаранция: 2 години
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Ако сте използвали метео станцията по предназначение, но някой от сензорите
или друга част на станцията не работи коректно, ще изпратим нова част напълно
безплатно!
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СЕНЗОРЕН МОДУЛ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ВЛАЖНОСТ И
ТЕМПЕРАТУРА
SENSIRION SHT21, С ВКЛЮЧЕН СЛЪНЦЕЗАЩИТЕН ПАНЕЛ
Sensirion е сензорен модул, базиран на технология CMOSens®,
който съчетава в себе си сензор за влажност и температура.
Слънцезащитният панел, съставен от множество пластини,
предпазва сензорите за температура, относителна влажност и
барометрично налягане от грешките, предизвикани от
слънчевата радиация и валежите. Ефективната защита се
реализира благодарение на комбинацията от геометрична
форма на пластините, специфичния материал на изработка и
естественото проветрение.
Панелът отразява слънчевата светлина, откъдето и да идва тя,
предотвратява директната слънчева радиация, защитен е
срещу отразена от земята слънчева светлина. Има защита от
силни ветрове, дъжд, сняг и т.н. Същевременно инструментът свободно пропуска
въздуха, за да гарантира точност на измерените данни.
Важно е при разположението на този панел да се осигури следното:
● Добра циркулация на въздуха около панела
● Да е далеч от обемни предмети, особено метални, например слънчеви панели
● Да е далеч от електрически съоръжения, двигатели, комини, както и от застояла
вода, фонтани и пръскачки

Предимства:
● Влажността и температурата на въздуха се измерват чрез специален алгоритъм
на Sensirion, базиран на моделиране и компенсиране на външните източници на
топлина, без да са необходими никакви други допълнителни компоненти
● Модулът е с малки размери, което позволява лесната му интеграция в различни
приложения
● Гарантира точно и стабилно измерване на температурата и влажността
● Защита от неблагоприятни метеорологични условия

СЕНЗОРЕН МОДУЛ ЗА НАЛИЧИЕ НА ДЪЖД
RK400-02 RAIN & SNOW SENSOR
Произведен в Китай.
Високочувствителен детектор за дъжд и сняг,
благодарение на рингова система от
проводници, разположени на повърхността на
сензора.
С функция за автоматично включване на
отоплението, за да се стопи валеж от сняг или
при наличие на лед на повърхността. Когато
сензорът установи наличие на валеж от дъжд
или сняг, подава изходен сигнал.
Силна устойчивост на корозия, благодарение на позлатената повърхност на намотката.
Работна температура: -30℃ до +70℃. Мощност на отопление:
максимум 10W.

Предимства:
●
●
●
●
●
●

Компактен размер
Функция за автоматично включване на отоплението
Висока точност
Много издръжлив
Конструкция от неръждаема стомана
Защита от проникване на насекоми
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СЕНЗОРЕН МОДУЛ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВО
ДЪЖД
PRONAMIC RAIN-O-MATIC RAIN GAUGE
Произведеният в Дания и патентован сензор за измерване на
дъждовната вода Pronamic Rain-O-Matic е базиран на уникална
технология с преливаща измервателна лъжичка. Той е един
от най-точните и надеждни автоматични измерватели на
дъждовната вода на пазара.

Предимства:
● По-точни измервания.
Дъждосъбирателят е направен от материал, който не
позволява лесно залепване на прах и мръсотия по лъжичката, като така
освобождава течността максимално бързо.
● Калибрация.
Всички професионални измерватели на дъжд се калибрират
ръчно, за да гарантират максимална точност на
измерването от +/- 2%. Ре-калибрацията е лесна и се
осъществява само с една резба за настройване.
● Минимална поддръжка и издръжливост, благодарение
на качествени материали за изработката.
Сензорът има външно покритие от STYROSUN, което
позволява лесно почистване на повърхността, устойчивост
на UV лъчи, на студ и на висока температура. Използвани са
материали от висококачествена пластмаса и
минималистичен дизайн, с цел дългосрочна употреба - 10-20
години.
Електронната платка съдържа индивидуално тествани, висококачествени
компоненти, които са защитени от екстремни ниски или високи температури.
Налице е и защита от солена вода, благодарение на покритието на платката с
водоустойчив лак.

СЕНЗОРЕН МОДУЛ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА СКОРОСТТА НА
ВЯТЪРА
ОПЦИЯ 1: АНЕМОМЕТЪР MISOL
Анемометър, произведен в Китай.
Подобрен е с висококачествен немски лагер, за
дълъг живот.

Предимства:
● Предоставя добра точност на измерване
● Ценово икономичен вариант

ОПЦИЯ 2: АНЕМОМЕТЪР INSPEED
Произведен в САЩ. INSPEED е устойчив сензор за скорост на
вятъра, който работи със стойности от 8 до 200 км/ч. Подава
един пулс при ротация.

Предимства:
● Предоставя много висока точност на добра цена
● Снабден със сапфирено/волфрамна карбидна
носеща система, за изключително ниско триене и
дълъг живот
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СЕНЗОРЕН МОДУЛ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ПОСОКАТА НА
ВЯТЪРА

ОПЦИЯ 1: MISOL
Произведен в Китай.
Сензор за посоката на вятъра, подобрен с
висококачествен немски лагер, за дълъг живот.

Предимства:
● Предоставя добра точност на измерване
● Ценово икономичен вариант

ОПЦИЯ 2: INSPEED VANE HIGH PRECISION SENSOR
Произведен в USA. Електронният сензор Inspeed Vane High Precision съчетава най-новите
технологии в отчитането на вятъра: балансирана пластина за посока на вятъра с почти
нулево триене и високопрецизен магнитен ъглов сензор, за точно отчитане на посоката
на вятъра.
Активният елемент е сензор, базиран на ефекта на Hall. Посоката на вятъра се отчита
чрез магнит, прикрепен към пластината, който минава върху сензора.

Предимства:
● Без нулеви (мъртви) честоти. Много
сензори за измерване на посоката на
вятъра имат мъртва честота от
няколко градуса, но не и този.
● Почти нулево триене. Тъй като
магнитът не се допира до Hall
сензора, няма триене от сензора.
● На практика безкраен живот. За
разлика от други потенциометри,
които се износват, магнетичният Hall
сензор няма допирни точки и
теоретично може да държи
безкрайно.

● Уникална заключваща функция, която позволява да завъртите пластината и да
зададете посока ‘север’, след което освобождавате сензора, така че лесно да се
върти.

СЕНЗОРЕН МОДУЛ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ЛИСТНАТА
ВЛАЖНОСТ
METER PHYTOS 31

Произведен в USA. Сензорът PHYTOS 31 измерва
както началото, така и продължителността на
влажността, чрез симулирано листо. Това
позволява да се предскаже кога би могло да се
появят болести или инфекции по растенията. Този
сензор е както точен, така и лесен за използване,
което го прави просто и точно решение на няколко
проблема.

Предимства:
● Точност, на която може да разчитате.
Само PHYTOS 31 гарантира, че всяка една
капка влага е измерена. Това се реализира
благодарение на решетка, която не използва латекстова боя със солен филм, тъй
като тя абсорбира вода. По този начин сензорът има допълнителна
чувствителност и не изпраща грешни аларми.
● Надеждна технология.
PHYTOS 31 използва технология, която може да установи вода по повърхността,
включително формиране на слана и лед. По този начин може да зададете
нотификации не само когато сензорът е мокър, а и когато водата достигне
определено количество. Този вид отчитане на влагата намалява гадаенето и
улеснява точното предвиждане на евентуална поява на болести.
● Прост. Точен. Просто точен.
Зад изключително лесния интерфейс стоят години задълбочена разработка.
Резултатът е сензор, който позволява безпрецедентна точност и леснота на
употреба. Пести време и работа, намалява 'гадаенето' и тревогите.
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СЕНЗОР ЗА ИЗМЕРВАНЕ ТЕМПЕРАТУРАТА НА ВЪЗДУХА
DS18B20 WITH CONNECTOR
Водоустойчива цифрова сонда за
измерване на температурата.

Предимства:
● Материал: Капсулирана тръба от
неръждаема стомана
● Водоустойчив, неръждаем
инструмент
● Издържа на температури от -55℃
до +125℃
● Високо качество: Запечатан с уплътнител с висока термопроводимост, за да
гарантира максимална чувствителност.
3 изходящи жици: червена (VCC), жълта (DATA), черна (GND)

СЕНЗОР ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА И ВЛАГАТА НА
ПОЧВАТА
TRUEBNER SMT50
Произведен в Германия. Truebner SMT50 е компактен, фунционален и стабилен сензор,
снабден с водоустойчиви кутия и кабел.Този сензор за почвената влажност и
температурата прави измервания в широк спектър. Няма нужда от поддръжка и е
устойчив на замръзване.
Проектиран е за дългосрочно използване, предоставя бързо отчитане на стойностите,
търпи минимални вреди от
солеността.

Предимства:
● Точно обемно измерване на
почвените показатели
● Интегрирано измерване на
температурата
● Подходящ за всеки тип почва
● Аналогов волтов изход
● Здрав и устойчив на износване

ПРОФЕСИОНАЛЕН ONDO КИТ ЗА МОНТАЖ
Стабилен монтаж за максимална издръжливост
при неблагоприятни времеви условия

Произведен в Германия.
Професионален алуминиев стенд с крепежи за земя.
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СЕНЗОРЕН МОДУЛ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА СЛЪНЧЕВАТА
РАДИАЦИЯ
RIKA RK200-02 QUANTUM PAR SENSOR
Сензорът RIKA RK200-02 Quantum PAR измерва слънчева
радиация в диапазона от 400-700 нанометра дължина
на вълната. Когато има слънчева светлина,
силициевият детектор за светлина в сензора подава
напрежение, съответстващо на интензивността на
светлината. Снабден с косинусов коректор.
Сензорът измерва слънчева радиация от 0 до 2000
w/m2. Изработен е от алуминиева сплав. Конекторът е
водоустойчив, предотвратява корозия и осигурява
безпроблемна работа и при лошо време.

Предимства:
● Висока чувствителност и висока прецизност на
измерванията
● Компактен размер
● Издържа на неблагоприятни метеорологични
условия
● Издържа на температури -40℃-+80℃°
● Ниска консумация на енергия

ПРИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО МЕТЕО СТАНЦИЯТА ONDO WEATHER СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС!
INFO@ONDO.IO
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