ConnectedGreen
Productinformatie
ConnectedGreen is een slim systeem voor het op afstand monitoren van groenprojecten,
bomen en bakken. Het systeem bestaat uit draadloze sensoren, een slimme Cloud omgeving en
gebruiksvriendelijke apps voor alle betrokkenen in de keten. Het eenvoudige dashboard toont in één
oogopslag de status van al uw projecten. U ontvangt een gedetailleerd push-bericht als er iets aan de
hand is. En in het logboek worden afgehandelde taken bijgehouden.

Het ConnectedGreen systeem bestaat uit draadloze sensoren, een slimme Green Cloud omgeving en
een gebruiksvriendelijke app voor op de computer en de telefoon. Het dashboard geeft op eenvoudige
wijze weer wat in welk project gedaan moet worden. Ook kunnen gebruikers e-mails of SMS berichten
instellen die worden verzonden als bepaalde acties ondernomen moeten worden.
ConnectedGreen werkt met sensoren zijn leverbaar in diverse lengtes;
• Sensor
• Sensor
• Sensor

15 centimeter toepassing;
30 centimeter toepassing;
60 centimeter toepassing;

gazon, vaste planten, kleine heesters
grote heesters, bomen met kleinere kluit
bomen met grote kluit

Alle sensorgegevens worden in de Green Cloud opgeslagen en gecombineerd met botanische
gegevens. Het systeem bevat meer dan 2300 plantsoorten, dit aantal wordt continue uitgebreid.
Plaatsing;
1. Zorg dat er geen steen, metaal of luchtgaten in de grond zitten op de plaats van de sensor
2. Tik de sensor enkele malen in de handpalm, door de ingebouwde bewegingssensor wordt de
sensor geactiveerd.
3. Duw de sensor in de grond totdat deze op de gewenste diepte zit. De aanbevolen diepte is net
voorbij de helft van de wortelzone tegen de wortelkluit. (pas op dat de sensor niet in het jute of
metaalgaas zit).
4. Het duurt enige tijd voordat de meetgegevens doorkomen en zichtbaar zijn in de app. voo
Wegwerken van de sensor
• Plaats de sensor aan de binnenkant van de gietrand.
• Afdekking met kokosschijf, boomschors of mulchlaag. Bij afwerking kan het beste de sensor
net boven de grond geplaatst wordt.
De sensor mag nooit afgedekt worden met metaal. Ook mag de sensor niet te dicht bij metalen
voorwerpen staan.
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