
Een handige oplossingMétéus Compact

Keuze van de locatie (Sigfoxverbinding, obstakels,…)
vervolgens monteren en plaatsing van het station

Opleiding hoe het station te onderhouden en de sensoren te controleren

Installatie van de applicatie en opleiding om zo veel mogelijk uit 
uw station te halen

  Vernieuwing van functies en updates 
van de applicatie

  Telefonische helpdesk 5d/7
  Diagnoses vanop afstand
  Hulp bij het onderhoud van uw station
  Waarschuwingen bij defecte sensoren

  Gedetailleerde en professionele voorspellingen
  Continue verbetering van de voorspellingen

  Sigfox-abonnement 
  Opslag van de gegevens op een beveiligde server

 Hulp bij de installatie en opleiding

Internet

Onderhoudscontract

VERBETERDE 
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Web   -  agriTerre  -    net

Haal meer uit het weer
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Pluviometer
Pluviometer meet 

de hoeveelheid 
en intensiteit 

200cm3 
kantelende lepel 

0.2mm

Elektronische module
Zeer laag energieverbruik 
(3 batterijen LR6)

GPS
Automatische lokalisatie

Aluminium staander
Verplaatsbaar
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SIGFOX-verbinding
Actuele verzending van 
gegevens via internet
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Temperatuur
Precisie < 0.5°C

Vochtigheid
Precisie < 3%



De Météus-appMétéus Evolution Weerom kiezen voor Météus

Raadpleeg de weersgegevens van andere stations: 
Geschiedenis : in een oogopslag ziet u de neerslag 

van de afgelopen 3, 12, 24 en48 uur…
Actueel : u ziet meteen hoe de 

weersomstandigheden ter plaatse zijn… 
Toekomst : op basis van de voorspellingen op de

locatie van het station…

Zonder u te verplaatsen of te bellen kan 
u actueel de neerslag op uw percelen 

raadplegen dankzij de regenradar en de 
gecumuleerde neerslag van de pen 3, 12, 

24 en 48 uur…

Organiseer makkelijk 
uw werkzaamheden

Maak deel uit van het 
météus-netwerk

Voer uw bespuitingen op het juiste moment 
uit dankzij het behandelingsschema. 

Controleer uw actuele weersgegevens 
(vochtigheid, wind) en analyseer de 

efficiëntie van de behandeling (regen, 
bevriezing, temperatuurverschil). 

Analyseer wanneer u 
bespuitingen uitvoert

Doormiddel van alarmen kan u er zeker van zijn dat u 
op het juiste moment uw gewassen behandeld, oogst,… 

Daarnaast bent u gewaarschuwd voor hagel !

Stel alarmen in voor 
een betere effectiviteit

Hierdoor zullen de 

weersvoorspellingen voor u en alle 

Météus-klanten accurater worden !
De waarschuwingsdiensten van het weerstation maken gebruik van technologieën, waaronder het een telecomnetwerk, 

dit kan gevaren opleveren.  Waarschuwingen en alarmen worden ingesteld door de gebruiker zelf, bij problemen hiervan 
kan de verantwoordelijkheid van ISAGRI niet kan worden aangewend in geval van verzuim van deze service.

Météus-netwerk
Uw station zal ook deel 

uit m
aken van het

Alarm overschrijden grens
Temperatuur is lager dan 3°C (2.5°c)-
Station Tillé

MÉTÉUS Il y a 3 h
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Pyranometer*
Berekening van ETP

Temperatuur
Precisie ≤ 0,5°C

Luchtvochtigheid
Précision ≤ 3%

Luchtdruk
Barometrische trend

Bladnatsensor*
Aanwezigheid van 
vocht op de bladeren 

*Optionele sensoren

Structuur
Voet en armen in geanodiseerd alu-
minium (behandeld tegen corrosie)

Temperatuur boven de grond*
Stralingsindex voor betere 
vorstwaarschuwing

Anker
Fixatie in de grond zonder beton

Elektronische module
100% waterdichte (IP67) elektronische 
behuizing, zeer laag verbruik
(4 x 1,5 V LR20-batterijen meegeleverd

SIGFOX-verbinding
Actuele verzending 
van gegevens via 
internet

Pluviometer
meet de hoeveelheid en intensiteit 
200cm² (conform OMM)kantelende 
lepel 0.2mm

Windvaan-anemometer
Windrichting -en snelheid

Temperatuur in de grond*
Sonde in de grond meet de temperatuur

Metale bescherming
Beschermd de 
luchtvochtigheidsensor 
en de thermometer


