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Dünyada Metos 

> 45.000 stansiya
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IoT/XƏSTƏLİK VƏ ZƏRƏRLİ+ TSM/TOPRAQ ANALİZ VƏ XƏRİTƏLƏMƏK. + SULAMA + İŞ

PLANLAMASI

= AZ İSTEHSAL XƏRCLƏRİ/RİSKİN İDARƏ OLUNMASI

IOT NİYƏVACİBDİR ?
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Metos agro iot təklif edir : 
Uyğun əkin 

vaxtının təyini 

Gübrələmə 

zamanının 

təyini

Optimum 

şərtlərdə bitki 

qoruma sistemi

Uyğun 

şərtlərdə

sulama 

metodu

Ən uyğun 

məhsul yığımı 

vaxtının 

təyinini

Yığılmış

məhsula

nəzarət

sistemi

Ağıllı kənd təsərrüfatı

 Optimum qaynaq istifadəsi

 Yüksək məhsuldarlıq

 Yüksek keyfiyyət

 Qida təhlükəsizliyi

 Təbiət dostu istehsal
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genel
Ağıllı kənd təsərrüfatı üçün vahid həll



Tərəfdaşlar
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iMETOS ® 3.3 iqlim stansiyası xəbərdarlıq sistemi və 
iMETOS ® 3.3 WiFi
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iMETOS® 3.3 iqlim stansiyası və iMETOS® 3.3 WiFi günəş 

panelləri və yenidən doldurulabilən batareyalar ilə işləyən, 

bütün iqlim şərtlərinə davamlı məlumat qeydedicisidir. 

Qurğunun FieldClimate platforması ilə birbaşa əlaqəyə 

keçəbilən UMTS / CDMA modeminin olması nəticəsində, iqlim 

stansiyası sizi aşağıdakı üstünlüklərlə təmin edir:

1. Bitki xəstəlikləri haqqında əvvəlcədən xəbərdarlıq ala bilər; 

2. Açıq sahə üçün suvarma planlarını hazırlaya bilər;

3. Əraziyə uyğun 14 günlük hava proqnozu əldə edə bilərsiniz.



iMETOS® ECO D3 qənaətcil mini iqlim stansiyası
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Naqilsiz iMETOS® ECO D3 çətin vəziyyətlərdə işləmək üçün

hazırlanmış, su səviyyəsi, temperatur, torpaq nəmliyi,

şoranlıq, yağış göstərici və digər sensorlara sahib qurğudur.

Günəş paneli və yenidən doldurulabilən batareya ilə işləyən

qurğu FieldClimate platforması ilə birbaşa əlaqəyə keçəbilən

UMTS / CDMA modeminə sahibdir və ümumilikdə 400-ə

yaxın sensorla işləyə bilir.



iMETOS® Blue Bluetooth qənaətcil nəm izləmə sistemi
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iMETOS® Blue, loggeri (məlumat qeydedici hissə)
təxminən 7 il enerji ilə təmin edəcək litium primer
hüceyrələrinə sahib qurğudur. Hər hansısa bir
infrastruktura ehtiyac olmadığından, ərazidə bir neçə
dəqiqə ərzində montaj ediləbilir.

Bluetooth funskiyası olan istənilən bir smartfonu
qurğunun üzərində salladıqda qurğu applikasiyanı
aktivləşdirir və qurğu ilə telefonunuzu uyğunlaşdırır.
Məlumatlar, qurğunun nömrəsi və GPS yeri də daxil
olmaqla saniyələr içində smartfona yüklənir. Qeyd
etmək lazımdır ki, birdən daha çox iMETOS® Blue
qurğusu ilə limitsiz məlumat əldə etmək olar. Telefon
internetə qoşulduğu an bütün məlumatlar
FieldClimate.com ilə sinxronlaşdırılır.



iMETOS® LoRa torpaq nəmi və iqlim stansiyası
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RiMETOS® LoRa, LoRa şəbəkəsində işləyən yeni nəsil
iMETOS® hava stansiyasıdır. iMETOS® LoRa yanınızda
mövcud olan istənilən bir LoRa şəbəkəsinə qoşula bilər.
Öz şəxsi LoRa şəbəkənizi yaratmaq istədiyiniz halda, sizə
Metos tərəfindən şəbəkəyə keçid vasitəsi verilə bilər.
Qurğu əraziyə bir neçə dəqiqə ərzində montaj edilir.
Cihaz 5 dəqiqəlik fasilərlə davamlı şəkildə dəyişənləri
ölçür və hər 15 dəqiqədən bir əldə edilən məlumatlar
FieldClimate.com ilə sinxronizasiya olunur.

iMETOS® LoRa ilə siz:
1. Bağda mildiyo, kif, külləmə və salxım güvəsi ilə bağlı

əvvəlcədən xəbərdarlıq ala bilər,
2. Pomidorda mildiyo, alternariya, kif və külləmə ilə

bağlı əvvəlcədən xəbərdarlıq ala bilər,
3. Açıq sahə üçün suvarma planlarını hazırlaya bilər;
4. Əraziyə uyğun 14 günlük hava proqnozu əldə edə

bilərsiniz.



iMETOS® MobiLab mobil laboratoriya
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iMETOS® MobiLab mobil torpaq laboratoriyasıdır.

Torpağın qidalanma analizlərini bir mikroçipdə cəmləyən

bu yeni anlayış vasitəsilə siz, torpaq nümunələrini

ərazidən götürdükdən sonra, sahədə və ya ofisdə torpaq

analizlərini edə bilərsiniz.



iMETOS® iSCOUT feromon kamerası
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iMETOS® iSCOUT, təsərrüfat və sənayedə baş verə biləcək

fərqli potensial ziyanların uzaqdan izlənməsi üçün texniki

təhcizatı və proqram təminatını özündə birləşdirən sistemdir.

iMETOS® iSCOUT yapışqan palatalı tələnin elektonik

mexanizma ilə inteqrasiyasıdır. Yüngül çəkisinə görə ərazidə

istənilən yerə asıla bilər. Eyni zamanda sadəcə bir günəş

paneli və batareya ilə işlədiyi üçün enerji ehtiyacını öz-özünə

ödəyir. 10 MP kamera yapışqan palatanın yüksək rezolusiyada

şəkillərini çəkir və şəkillər avtomatik UMTS vasitəsilə ziyanlı

adı altında analiz üçün FieldClimate.com saytına göndərilir.

Nəticələr daha sonra web səhifədə və ya telefonlarda

görünür. Bununla yanaşı, iMETOS® iSCOUTun köməyi ilə siz,

real vaxtda yoxlanışlar keçirə bilər və toplanılan məlumatları

digər analizlər üçün də istifadə edə bilərsiniz.



iMETOS® CropVIEW fenolojik izləmə kamerası
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iMETOS® CropVIEW fenolojik izləmə kamerası əkin əraziləri,
araşdırma sahələri, bitki kanopiyaları kimi yüksək rezolusiyalı
şəkilləri periodik olaraq çəkən məlumatlandırma sistemidir.

Şəkillər avtomatik olaraq FieldClimate platformasına yüklənir və
beləcə sabit bir məhsul keyfiyyəti və məhsuldarlıq səviyyəsi
təmin edilir. Yüksək rezolusiyalı şəkillər filizlənmə zamanı
toxumların yoxlanılmasına, pestisitlərin və gübrələrin bitkilərin
böyüməsi üzərindəki effektini öyrənməyə, eyni zamanda isə hər
hansısa bir ziyanvericinin və ya xəstəliyin gəlir səviyyəsini təhlükə
altında qoyub qoymadığını müəyyənləşdirməyə kömək edir.

Yerli hava praqnozu məlumatlarından əlavə (temperatur, nisbi
rütubət, yağış, günəş işığı, yarpaq nəmliyi və s.) yüksək
rezolusiyalı şəkillər, əlavə zəhmətsiz gündəlik baxıla və analiz
edilə bilər. Sistem bir çox iqlim şəraiti üçün uyğun olan və il
ərzində istifadə oluna bilən günəş panelləri və batareya ilə işləyir.



iMETOS® Object Tracker 
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iMETOS® Object Tracker elektronik alətlər, tualet kabinaları
kimi nadir istifadə olunan və ya daşınan, lakin çox vacib aqrar
vasitələrdə istifadə olunan avtomatik izləmə sistemidir. Qalıcı
bir enerji mənbəyinə ehtiyac duymadığından, hər hansısa bir
obyektə montaj edilə bilər. Bağlı akkumluyator ən az 2000
ərazi transmissiyasına icazə verir. Enerji istifadəsini davamlı və
qənaətcil etmək üçün məlumatlar FieldClimate.com saytına
sadəcə qurğu hərəkət etdikdə göndərilir.

iMETOS® Object Tracker vasitəsilə siz öyənə bilərsiniz:
1. Maşının harada, nə zaman və nə qədər istifadə

olunduğunu,
2. Qabaqlayıcı yoxlayışı optimizasiya edir, avtomatik

dokumentasiya edir və qurğunun kira üçün
qiymətləndirilməsi ilə bağlı səmərəli məlumatlar verir

3. Görünməz bir “çəpər” quraraq vasitələrin oğurlanma
halına qarşı müdafiə təmin edir

4. Güc mənbəyi - 3.6V Li-Ion batareya



iMETOS® Active Tracker 
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iMETOS® Active Tracker (İzləyici) özündən təkanlı vasitələrdə, 
traktorlarda və kombaynlarda istifadə olunan avtomatik izləmə 
sitemidir. İstifadə üçün qurğu enerji mənbəyinə bağlı olmalıdır.

1. Maşının harada, nə zaman və nə qədər istifadə olunduğu ilə 
bağlı detaylı fəaliyyət reportu.

2. Bütün aktiv aparatların yenilənən mövqələri
3. İnkişaf etdirilmiş iş planlaması
4. Görünməz bir “çəpər” quraraq vasitələrin oğurlanma halına 

qarşı müdafiə
5. Güc mənbəyi – traktor akkumluyatorlarından və 3.7V Li-Po 

enerji mənbəsindən enerji almaq üçün kart üzərində USB 
portu yerləşir.



iMETOS® ASOS yoxlanma stansiyası
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iMETOS® ASOS bitki qoruma və gübrələmə tədbirlərinin

həyata keçirilməsində fermerə aktiv dəstək verən Pessl

Instruments və Lacos'un ortaq məhsuludur. İş planlamasının

inkişafı üçün yerli hava vəziyyətini, coğrafi faktorları və bitki

məlumatlarını birbaşa qurğuya ötürür. Bitki mühafizəsi,

gübrələmə, toxum və digər sahə əməliyyatları sahədəki

mövcud vəziyyətə avtomatik olaraq uyğunlaşdırılır. Bu

fermerin iş fəaliyyəti ərzində hava şəraitindəki dəyişikliklərin

və ya su kütlələrinə kritik məsafə dəyərlərinin ən optimal

şəkildə vəziyyətə uyğunlaşdırıla biləcəyi mənası verir.



Metos Ağıllı Kənd təsərrüfatı sistemləri 5 
qitədə istifadə olunmaqdadır.
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Tel.: 

+994 51 311-00-55

Email: 

info@npcagro.com


