
גשש קוני )בצורת גזר(, מאפשר  •
התקנה והסרה מהירה ויעילה.

ההתקנה אינה גורמת להפרעה  •
בקרקע ומאפשרת מדידת פרופיל 

מייצג בצורה נקייה ומדויקת.  

ניתן לטמון בכל עומק רצוי ומבלי  •
להפריע לעיבוד הקרקע 

ללא צורך בתחזוקה, עמיד לשנים  •
רבות.

 
חיישנים מכוילים המאפשרים  •

קריאה מדויקת בכל סוגי 
הקרקעות.

חיישנים למדידת רטיבות,  •
טמפרטורה ומליחות 

)אופציונאלי( בכל עשרה ס”מ 
לאורך פרופיל הגשש.

קריאה בזמן אמת של נתוני  •
 פרופיל הקרקע מכל 

מכשיר באמצאות תכנת 
.Irrimax Live

יחידת שידור סלולארית מעבירה  •
את קריאות החיישנים אל שרת 

נתונים מקוון וגרפי 

ניטור מתקדם של פרופיל 
רטיבות קרקע

הטכנולוגיה של סנטק עוקבת בזמן אמת אחר כמות המים, הטמפרטורה, 
והמליחות בפרופיל עומק הקרקע.

 .Sentek Irrimax Live מידע מפורט ברזולוציה גבוהה מוצג בתכנת הענן
 המידע מציג תמונה דינמית של פרופיל המים והמומסים בקרקע

וכן נתוני צריכת המים של הצמח. 

רגשי פרופיל רטיבות קרקע
הרגשים של סנטק מודדים תכולת מים נפחית בפרופיל עומק של הקרקע. המדידה הינה מדויקת ביותר ומבוססת על משוואות כיול 

מדעיות. המדידה נעשית בכל עשרה ס"מ, עד לעומק של 120 ס"מ )בהתאם לאורך הגשש(. 

 ניהול השקיה החוסך מים, אנרגיה, דשן וזמן, 
תוך העלאת היבול והאיכות

תכונות

YouTube צפו בסרטון ההתקנה ב
Galcon   

sentek.com.au www.galconc.com

https://www.youtube.com/channel/UCDveIhA5zeW_62k-5UIPwqA/videos


120 ס״מ/״48

90 ס״מ/״36

60 ס״מ/״24

30 ס״מ/״12

חיישן Drill & Drop באורכים שונים

זמין עם חיישני לחות, טמפרטורה ומליחות 
)אופציונאלי( בכל 10 ס"מ

 Drill & Drop חיישן
אידיאלי לשימוש עונתי כגון ניטור גידולי  •

ירקות וגידולי שורה הודות לטכניקת 
התקנה והסרה מהירה וקלה.

לשימוש ארוך טווח, אידיאלי למטעים,  •
 ניתן להתקין ולהשאיר במקום למשך 

 שנים רבות

התקנה פשוטה, לא מופרעת, שאינה  •
יוצרת תערובת בוצית לקריאה מדויקת, 

אמינה ונשנית

 משלב קריאות לחות, טמפרטורה ומליחות  •
)אופציונלי( הקרקע ליצירת תמונה מלאה 

של המתרחש בפרופיל הקרקע.

טלמטריה קומפקטית
יחידת שידור סלולארית המתחברת לגשש  •

באופן ישיר.

עם כרטיס סים לשליחת הנתונים  •
Irrimax Live לאינטרנט ולתכנת הניטור 

אופציונאלי, אנטנה חיצונית בעלת יכולת  •
שידור גבוהה לשיפור הכיסוי.

סוללה מובנית בעלת תוחלת חיים ארוכה,  •
ללא לוח סולארי.   

 תכנה מבוססת ענן ודפדפן  •
)ללא צורך בהתקנה(.

 התכנה מאפשרת לנטר את ביצועי  •
 הגידולים ומצב דינמי של הקרקע בעזרת 

כל מכשיר מחובר.

 ניטור פעילות השורשים והשינויים  •
 בלחות הקרקע במספר עומקים רב 

בפרופיל הקרקע

נתוני צריכת מים דינמיים.  •

מידע המוצג על מפה מאפשר הבנה והערכה  •
של המצב בכל אזור.

פלטפורמה עשירת תכונות המספקת מידע  •
רב בקלות ובנוחות. ניתן לשתף מידע 

בקלות עם הצוות או אגרונומים. 

IrriMAX Live

AT
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IrriMAX 
Live

תועלת אגרונומית:
צפה בקלות במצב רטיבות הקרקע,  •

טמפרטורה ולחות מכל מכשיר המחובר 
לאינטרנט. 

צפיה ברגשים על מפה עם קידוד צבע  •
להצגת מצב המים בקרקע.

תצוגה רב גרפית משולבת ומותאמת  •
אישית בהתאמה לצורך ולנתונים 

המבוקשים. 

קביעת ספי עקה קיבול שדה ופרמטרים  •
נוספים לקבלת התראה. הוסף הערות 

ושיתוף מידע.

ניתן לקבוע היררכית משתמשים,   •
הרשאות ושיתוף מידע. 

ניתן להתקין שני גששים )או יותר(  •
קרובים בפרופיל הקרקע לקבלת 

תמונת מידע דו ממדית של מצב המים 
הטמפרטורה והמליחות. 

כל המידע נשמר ומוגן בשרת מאובטח.  •

Rainfall

Irrigation

Evapotranspiration

Soil water content

תכנת IrriMAX Live מאפשרת 
צפייה וניטור רציף של דינמיקת המים 

המשתנה בקרקע, לקבלת החלטות 
וניהול השקיה. 

IrriMAX LIVE היא תכנה מקוונת 
)אינטרנטית( להצגה דינמית משולבת של 

פרופיל רטיבות קרקע, טמפרטורה ומליחות. 
 .SENTEK המידע מתקבל מרגשי

ממשק מבוסס ענן המאפשר ניטור בזמן 
אמת של צריכת המים של הצמח ומצב המים 

בפרופיל הקרקע לניהול השקיה מדויק. כניסה 
למערכת מכל מכשיר מחובר ושיתוף מידע 

בצורה קלה ואינטואיטיבית. צפייה בנתונים 
על מפה ובצורה גרפית, עם צורה נרחבת 

לארגון מידע. דע את מצב זמינות המים לצמח 
בפרופיל הקרקע ונתונים נוספים לניהול 

השקיה מיטבי. 
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IRRIMAX LIVE

IRRIMAX LIVE היא תכנה מקוונת )אינטרנטית( להצגה דינמית משולבת של פרופיל רטיבות קרקע,  .1
 .SENTEK טמפרטורה ומליחות. המידע מתקבל מרגשי

ממשק מבוסס ענן המאפשר ניטור בשמן אמת של צריכת המים של הצמח ומצב המים בפרופיל הקרקע לניהול השקיה 
מדויק. כניסה למערכת  מכל מכשיר מחובר ושיתוף מידע בצורה קלה ואינטואיטיבית. צפייה בנתונים על מפה ובצורה 

גרפית, עם צורה נרחבת לארגון מידע. דע את מצב זמינות המים לצמח בפרופיל הקרקע ונתונים נוספים לניהול 
השקיה מיטבי. 

•

מאפיינים
לחות, טמפרטורה ומליחות בחלקה בכל עומק נמדד. •

יכולות זום למידע מפורט בכל סקלת זמן. •

צור התראות וספים לפעולה עבור רטיבות, טמפרטורה  •
ומליחות, וקבל התראות מערכת כמו סוללה נמוכה ניתוק. 

ערוך צבעים וספים בגרפים עבור מצב רוויה, קיבול שדה,  •
ומצב כניסה לעקה לפי כל שלבי הגידול. 

נטר פעילות שורשי הצמח ומדוד צריכת מים יומית, ניקוז  •
מים מתחת לעומק השורשים וקצב חלחול המים.

הוסף ושתף הערות עם משתמשים נוספים או יועצים.  •

API לשיתוף מידע עם מערכות ענן אחרות. •

מחולל גרפים מתקדם.  •
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