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Pessl Instruments de-a lungul timpului
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1988

Argentina 1990

USA 1995

Germany 2005

Noua fabrică 1995

Extinderea companiei 2015



Experiență globală de succes!
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SEDIU CENTRAL:
Weiz, Austria

> 45.000 stații
Funcționa le

> 220.000 senzori
Conecta ți

> 85 țări
Insta la te

> 145 persoane
anga ja te

Sucursa le

Țări acope rite
de  d istribu itori

FILIALELE & DISTRIBUITORIDEALERI & OFICII DE DESERVIRE:

All EU Countrie s
Ex-Yugoslavia
Egypt
Iran
Ind ia
Israe l
Argen tina
Iran
Vie tnam
Philipp ines
Pe ru
Colom bia
Bolivia
Indonesia
Nige r
Kenia
Russia  

(Portuga l)



Instalații la nivel mondial

> 45.000 Instalații la nivel mondial

O
VER

VIEW



Echipa Pessl Instruments 2017

Echipa globală foarte experimentat ă: 80 % academicieni – 18 națiuni – 125 persoane
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Dr. Heiner Denzer
CIO

Management: + 140 de ani de experiență de 
management în companii multinaționale

Gottfried Pessl
CEO și Fondator

Mag. Iu r. Irene Pseiner BA
CFO
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Michael Parth
CTO



IoT/DSS + TSM/ANALIZE SOL. + IRIGARE + MANAGEMENTUL FORȚEI DE MUNCĂ

= MAI PUȚINE INPUTURI/RISK

Propunere de valoare
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Ofertele Pessl Instruments: 
Timpul

potrivit de  

p lan ta re

Aplicarea

îngrășăm ântu l

ui în tim p util

Plan ifica rea  op tim ă  

a  m anagem entu lu i 

protecție i plan te lor

Plan ifica rea

optim ă a  

ech ilib ru lu i

ape i

Ce l m ai bun  

m om ent de  

recolta re

Monitoriza rea

perfectă a  

depozite lor

Agricultura durabilă

 Optim izarea  resurse lor

 Randam ent rid ica t

 Calita te prem ium

 Siguran ța a lim ente lor

 Mediu prie tenos
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Soluții complexe pentru o agricultură inteligentă
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Pessl Instruments sprijină cea mai largă
gamă de opțiuni de comunicare

O
VER

VIEW



Parteneri principali
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iMETOS® 3.3
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iMETOS 3.3  e ste un  colector durab il și flexib il de  da te  pen tru

toa te condițiile clim ate rice , a lim enta t de  la  ba te rii re încărcab ile

și un  panou sola r. Registra toru l de  da te  e ste încorpora t în

UMTS / CDMA m odem , pen tru a  com unica d irect cu  p la tform a

Fie ldClim ate , posib il de  conecta t până la  600 de  senzori p rin

sistem ul in te ligen t BUS. Sistem ul este extem de  fiab il datorită

m em orie i in te rne  care  poa te stoca da te le în registra te tim p de  

1 lună .



iMETOS® 3.3 WiFi
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IMETOS 3.3 WiFi a  fost concepu t pen tru a  m onitoriza da te le cu  

o  gam ă largă de  senzori. Are  ace leași funcții pute rn ice ca  și

iMETOS 3.3 - m ăsoară , în registrează și trim ite da te  (num ai prin

WiFi) că tre noru l Fie ldClim ate . Utiliza torii au  acces liber la  da te  

p rin in te rm ediu l ap licațiilor web și m obile . Se rviciile

sup lim entare (cum  ar fi m ode le le de  îm bolnăvire a  p lan te lor și

previziun ile m e teo h ipe r-loca liza te ) sunt d ispon ib ile la  p la ta

taxe lor de  licen ță . Aplica ția Web API e ste dispon ib ilă pen tru

in te rfa ța cu  a lte ap lica ții persona lizate .



iMETOS® ECO D3
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iMETOS® ECO D3 dotat cu panou solar si colector de 

date cu baterie, destinat  pentru înregisrearea 

precipitațiilor cu posibilitatea de conectare de senzori 

pentru nivelul apei, temperatură, umiditatea solului, 

salinităţii, etc., concepute pentru a lucra în condiții dure 

în toate zonele climaterice. Sistemul are un modem 

complet integrat UMTS / CDMA pentru a comunica 

direct cu platforma FieldClimate la care e posibil de 

conectat de până la 400 de senzori prin intermediul 

sistemului inteligent de senzori BUS.



iMETOS® LoRa
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iMETOS® LoRa este o  nouă gene ra ție a  sta țiilor m eteorologice

iMETOS® care  funcționează pe re țeaua LoRa. iMETOS® LoRa

poate fi conecta t la  orice re țea LoRa existen tă , dacă este

prezen tă în loca ția dvs. De  asem enea, pu tem ofe ri un  ga teway 

LoRa, pen tru a  vă crea propria re țea LoRa. Montarea în te ren se  

face  în câ teva m inute .

iMETOS® LoRa poate gestiona dife riți senzori. Date le sun t

m ăsura te perm anen t în in te rva le de  5 m inu te  și trim ise la  

se rve r la  fiecare 15 m inu te . Toa te da te le sun t sincron iza te cu  

Fie ldClim ate .com .



iMETOS® NB IoT
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iMETOS® NB IoT este o  nouă gene ra ție a  sta țiilor

m eteorologice iMETOS®, care  funcționează în re țeaua NB IoT. 

iMETOS® NB IoT poate fi conecta t la  re țeaua NB IoT existen tă , 

dacă este prezen tă în loca ția dvs. Montarea în te ren se  face  în

câ teva m inute .

iMETOS® NB IoT poate gestiona dife riți senzori. Date le sun t

m ăsura te defin itiv în in te rva l de  5 m inu te  și trim ise la  se rve r la  

fiecare 15 m inu te . Toa te da te le sun t sincron iza te și a fișa te pe

Fie ldClim ate .com .



iMETOS iSCOUT®
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iMETOS iSCOUT® este o  com bina ție de  solu ții hardware  și

software  pen tru m onitorizarea de  la  distan ță a  d ife rite lor

insecte agricole și industria le . IMETOS iSCOUT® este o  capcană

de  insecte cu  e lectron ică in tegra tă și p lacă adezivă . Datorită

greu tă ții sa le  reduse poa te fi a tâ rna t oriunde în câm p . În câm p , 

d ispozitivu l e ste au tonom , deoarece este a lim enta t de  un  

panou sola r și de  o  ba te rie . Cam era  fo to de  10 MP face im agin i

de  îna ltă rezolu ție a le  plăcii lip icioase d in  capcana iSCOUT® 

iMETOS. Im agin ile sun t trim ise prin UMTS la  p la tform a

Fie ldClim ate .com  unde sun t ana liza te cu  de tecta rea au tom ată

a  dăunătorilor . Rezu lta te le sun t apoi vizib ile pe d ispozitive web  

sau m obile . Contro lu l e ste în tim p rea l, ia r da te le colecta te pot 

fi u tiliza te pen tru ana lize u lte rioare .



iMETOS CropVIEW®
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iMETOS CropVIEW® a  fost p roiecta t pen tru a  face  pe riod ic 

fo tografii de  îna ltă rezolu ție a le  te renurilor agricole . Fotografiile

sun t încărca te au tom at pe p la tform a Fie ldClim ate

fă ră de  in te rven ția utiliza toru lu i, perm ițând astfe l o  ca lita te

con tinuă a  cu ltu rilor și con tro lu l randam entu lu i. Im aginile de  

îna ltă rezolu ție perm it ve rificarea germ inării sem in țe lor , 

m onitorizarea e fectu lu i îngrășăm inte lor sau a  pesticide lor

asupra dezvoltă rii cu ltu rilor și a ju tă la  stab ilirea fap tu lu i dacă o 

boală sau un  dăunător de ja am enin ță productivita tea . iMETOS

CropVIEW® este rezu lta tu l com bina ție i de  an i de  expe rien ță și

tehnologie "de  ultim ă gene ra ție".



iMETOS® Object Tracker 
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iMETOS® Object Tracke r e ste un  sistem autom atiza t de  urm ărire

utiliza t pe ob iecte nem otoriza te , de  exem plu une lte agricole , cab ine

de  toa le tă și a lte ech ipam ente ra r u tiliza te sau m uta te , dar și 

ech ipam ente agricole im portan te . Nu  a re  nevoie de  o  sursă de  

a lim entare perm anen tă și poate fi m onta tă pe orice ob iect. Ba te ria

inclusă perm ite ce l puțin 2000 de  transm isii de  poziție . Pen tru a  

op tim iza consum ul de  ene rgie , da te le de  poziție sun t trim ise

p la tform e i Fie ldClim ate num ai a tunci când obiectu l e ste m uta t.

Vă ajută să urmăriți :

Unde , când și câ t de  m ult a  fost fo losit ob iectu l.

Pe rm ite op tim izarea în tre ține rii preven tive , pe rm ite docum enta ția

au tom ată și a ju tă la  stab ilirea pre țu rilor pen tru înch irie rea de  

ech ipam ente .

Contro lu l au tom at a l fu rtu lu i de  active  p rin în fiin ța rea unui "gard" 

invizib il.

Alimentare : ba te rie Li-Ion  de  3,6 V



iMETOS® Active Tracker 
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iMETOS® Active  Tracke r e ste un  sistem autom at de  urm ărire utiliza t

pe veh icu le au topropu lsa te și m așin i agricole cum  ar fi tractoare sau

com bine . Trebu ie să fie  conecta t la  su rsa de  a lim entare a  m așin ii

pen tru a  funcționa .

Asta este ceea ce obțineți :

Un raport de  activita te de ta lia t despre locu l în care , când și câ t a  

funcționa t m așina .

Pozițiile curen te a le  tu tu ror m așin ilor active .

Îm bunătă țirea p lan ificării m uncii.

Contro lu l au tom at a l fu rtu lu i de  active  p rin în fiin ța rea unui "gard" 

invizib il.

Alimentare : (+ 6 ... + 30) V DC, dop de  țigară pre insta la t, ba te rie

opționa lă de  1800 m Ah LiPo de  reze rvă



Tel.: +4 0790.999.988

em  a il:  of f ice@roagro . ro

www.roagro . ro

www.metos.at

www. pesslinstruments.com

PESSL Instruments GmbH

Werksweg 107

8160 Weiz

www.roagro.ro
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