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CẢM BIẾN IOT

LIÊN TỤC THEO 

DÕI CÁC ĐIỀU 

KIỆN THỜI TIẾT 

MÔI TRƯỜNG 

TRANG TRẠI 

CỦA BẠN.

GIẢI PHÁP TRANG TRẠI THÔNG MINH



Cảm biến cây trồng
Cảm biến đo lường độ ấm trong không

khí để giám sát các thay đổi điều kiện

thời tiết tại trang trại. Giá trị đo được

dùng dể dự đoán sâu bệnh tiềm tang có

thể xảy ra. Hỗ trợ sử dụng thuốc bảo vệ

thực vật phù hợp với hàm lượng cân đối

sẽ tác động tích cực đến cây trồng và

bảo vệ môi trường.

Giá trị đo: Nhiệt độ (°C), độ ẩm không khí(%)

Trạm khí tượng
Trạm khí tượng sẽ giúp bạn nhận được

thông báo về tình trạng thời tiết tại

trang trại. Lên kế hoạch canh tác mỗi

ngày hay mùa vụ trở nên dễ dàng hơn, 

bạn có thể làm mọi thứ một cách đơn

giản tại nhà hay văn phòng.

Giá trị đo: Nhiệt độ (°C), độ ẩm không khí(%),  áp

suất trên bề mặt(hPa), lượng mưa(mm)

Cảm biến dành cho vật nuôi

Giám sát nhiệt độ và độ ẩm phục vụ để 

đảm bảo và duy trì các điều kiện sinh

trưởng cho động vật trong chuồng và 

chăn nuôi gia cầm. Dữ liệu được sử 

dụng để kiểm soát không khí, sưởi ấm 

hoặc điều hòa không khí. Sử dụng một 

cảm biến, bạn có thể tuyên bố các điều 

kiện được duy trì tốt về phúc lợi động 

vật cho các cơ quan kiểm toán.

Giá trị đo: Nhiệt độ (°C), độ ẩm không khí(%)

Cảm biến kho hạt

Thanh cảm biến dài 3m sẽ giám

sát nhiệt độ trong kho nhằm

tránh ẩm mốc. Nhiệt độ gia tăng

là môi trường xúc tác cho vi 

khuẩn và sâu bệnh gây hại. Cảm

biến cũng được sử dụng cho bồn

chứa lương thực.

Giá trị đo: Nhiệt độ (°C)

Cảm biến đất
Cảm biến đất giám sát độ ẩm và nhiệt độ

trong đất, phù hợp với mọi loại đất và không

cần điều chỉnh tại chổ. Cảm biến sẽ hỗ trợ

quản lý tưới tiêu tự động, điều chỉnh độ ẩm

đất và quản lý nhà kính.

Giá trị đo: Nhiệt độ (°C), lượng nước trong đất

Cảm biến kho lương thực
Cho kho lương thục, chúng tôi cung cấp dây

cảm biến lên đến 25m, tùy chỉnh theo độ

sâu. Cảm biến có thể đo lường nhiệt độ từ

7-10 phân vùng khác nhau và giám sát tình

trạng bên trong kho lương thực. 

Thông tin được thu thập để đảm bảo độ

thông thoáng khí bên trong kho.

Giá trị đo: Nhiệt độ (°C)
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CHÚNG TÔI LÀ DOANH NGHIỆP ĐẦU TIÊN MANG CÔNG 

NGHỆ CẢM BIẾN IOT CAO CẤP CHO NGƯỜI NÔNG DÂN.



Cảm biến sẽ giám sát nhiệt độ và độ ẩm của cây
trồng và trong đất. Bạn sẽ không cần phải thăm
vườn mỗi ngày, kiểm tra kho hạt hay lo lắng thất
thoát sau thu hoạch. Dễ dàng sắp xếp công việc.
CleverFarm sẽ báo cho bạn ngay lập tức khi có bất
kỳ sự cố, thay đổi thời tiết thất thường hay sâu bệnh
tiềm tang.

Công nghệ hiện đại nhất

Cảm biến của chúng tôi dưa trên công nghệ IoT và gửi dữ liệu

nhanh chóng từ cảm biến đến điện thoại. Cảm biến hoạt động

độc lập với pin riêng liên tục 03 đến 05 năm.

Cập nhật thông tin mỗi 30 phút

Cảm biến sẽ tự động đo đạc kết quả và gửi về ứng dụng

mỗi 30 phút.

Bản đồ nhiệt dễ sử dụng

Cảm biến được kích hoạt tại các vị trí nhất định trên bản đồ. Khi

click chuột vào sẽ thể hiện đầy đủ thông số và giá trị đo lường

cũng như tình trạng pin, song tín hiệu. Dữ liệu lưu trữ cũng được

biểu diễn dạng biểu đồ và có thể lọc theo ngày, tuần, tháng.

Lưu trữ dữ liệu

Trong ứng dụng, bạn có thể nhìn thấy cả hai thông tin, kết quả đo

lường hiện tại cũng như dữ liệu trong quá khứ. Ứng dụng sẽ liên

tục cập nhật và lưu trữ kể cả thiết bị cũ không còn sử dụng.

Xuất dữ liệu cho chứng nhận chất lượng và xuất khảu

Dữ liệu cảm biến có thể xuất ra file excel và lọc dữ liệu theo mẫu

bạn cần. Bạn cũng có thể xuất dữ liệu cho mục đích chứng nhận

chất lượng và xuất khẩu.

Bản dùng thử miển phí

Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn giải pháp và lắp đặt thử cảm

biến cho nông trại của bạn.

info@cleverfarm.cz 

www.cleverfarm.orgTrang trại thông minh!
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