NetBeat™’in damla
sulamanın icadından
bu yana Sulama
Alanında En Büyük
İnovasyon Olmasının

Tarlanızın Kontrolü Parmaklarınızın Ucunda
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Hepsi Bir Arada
Akıllı telefonunuzdan
yönetilebilen kapalı devre
platform
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Kontrol

Nedeni
Gözlem
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Bulut Teknolojisi
Üçüncü parti veri entegrasyonu
ile uzaktan erişim, destek ve
güncellemeye olanak verir
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Gözlem, Analiz, Kontrol.

Güçlü Beyin Kapasitesi
50 yıllık deneyim ve
gelişmiş analizlere dayalı
Dynamic Crop Models™
sistemi

Basit ve Kullanımı Kolay
Elde taşınan kullanıcı dostu ve
müşteri odaklı arayüz

Her Ölçekteki Alanlar İçin Akıllı Sulama
Büyük ölçekli çiftliklerden, küçük
ölçekli çiftliklere kadar herkesin ihtiyacı
doğrultusunda çözüm sunar

NetBeat

TM

Yapay Zekaya Sahip ilk
Sulama Sistemi
Sulama ve gübreleme
programlarını
Outlook takvimi
kullanır gibi kolayca
oluşturun ve yönetin

Sistemin
izlenebilirliği ve
aktivasyon işlemleri
için tarlanızın genel
haritasını işaretleyin

Analiz

İhtiyacınız olan tüm
verileri akıllı ve basit
bir arayüzde sunan
kullanımı kolay
kumanda paneli
Dijital devrime siz de katılın www.netafim.com.tr

Tarla
sensörlerindeki
bilgileri takip
ederek eşik
değerlerine
göre size uyarı
gönderir

/

Kontrol

/

NetMCU™

NetBeat™ tarafından desteklenir

NetBeat’in Ana Kontrol Ünitesi tüm tarla aktivitelerini yönetir ve üreticilerin
tarlaları üzerinde tam kontrol sahibi olmalarını sağlayacak birçok özellikle
donatılmıştır.

Harici kaynaklar

Dynamic Crop Bulut tabanlı
Models™ sistemi
analizler

Analiz

NetBeat™ Bulut
Yazılımı

Amazon Web Servis (AWS) sunucuları
üzerinde çalışan NetBeat™, çiftçilere tarımsal
faaliyetlerini cep telefonu üzerinden yönetme
gücü sunmasının yanı sıra çok çeşitli
avantajlar sağlayan süper bir bilgisayar
beynine erişim imkanı sağlar.

Mobil veya masaüstü
arayüzü

›› Her büyüklükte ve karmaşıklıkta çiftlikler için uygundur
›› Kablosuz güncelleme ve bakım
›› Wi-Fi, Bluetooth, GSM, uzun menzilli telsiz
›› Birden fazla ana hat kontrolü

NetBeat™ Dynamic
Crop Models™ sistemi
NetBeat™ ürün odaklı karar destek sistemi,
çiftçilerin sulama programı yönetme şeklini
kökünden değiştiren bir inovasyondur. Tarım
ve sulama alanlarında 50 yıllık bilgi birikimine
dayalı NetBeat™ Dynamic Crop Models
sistemi, çiftçilerin stratejilerini optimize
ederek daha az girdi kullanımıyla verimliliği
artırmalarına olanak sağlar.

›› Son derece kaliteli donanım

/

Kontrol

Hava durumu verileri, sensörler ve çiftçinin
girdilerine göre ürünün evrelerini takip eder

NetRTU™

NetBeat™ tarafından desteklenir

Sulama ve gübrelemeye yönelik
net tavsiyeler verir

Makine öğrenmesine olanak
sağlayan yapılandırılabilir modeller

NetBeat'in kurulum, şık tasarım ve güçlü Uzak Terminal Ünitesi tarla
verilerini iletir ve sistem parçalarını etkinleştirir.
›› Her tür girdi (sensör) ve çıktıya (vana, pompa, dozlama) uygun açık ünite
›› Tek batarya ile 3 yıla kadar çalışma
›› 10 km’ye kadar menzil

Bitkileri ve Meyve Bahçeleri
/ Tarla
için Dozajlama Sistemleri
FertiOne
Tarla bitkileri
ve meyve
bahçeleri için
Fertikit 3G
Tarla bitkileri, meyve
bahçeleri ve
Tül/Ağ seralar için

Netaflex 3G
Topraklı ve
topraksız
seralar için

NetMCU™
Ana kontrolör

Kontrol

Vana

NetRTU™
Terminal ünitesi

Gübreleme

/

NetRTU™
Terminal ünitesi

Vana
Tarla
sensörleri

Tarla
sensörleri

Gözlem

Sensörler

NetBeat™ tarafından desteklenir

Netafim'in süper hassas sensörleri ve izleme araçları, tarladan topladıkları hassas ve gerçek
zamanlı verilerle çiftçilerin ürünlerine daha yakın olmalarını sağlar. NetBeat™ sistem sensörleri,
toprak, ürün, çevre ve su gereksinimi ile ilgili tüm koşulları izleyerek çiftçilere ürün ve çevre
koşullarının eksiksiz bir resmini çıkararak hiçbir detayı kaçırmamalarını sağlar. NetBeat™,
her tür sensörün entegre edilebileceği açık bir platformdur.

Netajet 4G
Topraklı ve
topraksız seralar
için
Netacap profil probu

Tansiyometre

Delta T - SM 150T

NetBeat™ iklim istasyonu

