
Meer controle
Met extra kasdata verbetert u uw 

teeltstrategie.

Meer inzicht in uw productie
Integratie van sensor- en kasdata 

geeft u meer mogelijkheden voor 

diepgaande analyses.

Geen handmatig ingrijpen meer nodig
Metingen worden automatisch geüpload 

en geïntegreerd in de Priva Cloud.

Voordelen van
wireless sensors?

Waarom wireless 
sensors gebruiken?

Besteedt u veel tijd en moeite aan het 
combineren van gegevens uit verschillende 
systemen? Met onze draadloze sensoren hoeft 
dat niet meer! Door draadloze Priva|Aranet 
sensoren te koppelen met Priva systemen, 
komen al uw sensorgegevens beschikbaar 
in Priva Operator: de online applicatie om 
uw klimaat, water en energie op afstand te 
beheren.

Priva|Aranet 
wireless sensors 
Meer inzicht dankzij draadloze monitoring

• Hogere opbrengst en kwaliteit: Meer inzicht 

helpt u om uw teeltstrategie te verbeteren, 

waarmee u hogere productie en kwaliteit kunt 

realiseren.

• Flexibiliteit: U kunt ze gemakkelijk verplaatsen 

naar een andere plek. Dat geeft u de flexibiliteit die 

u nodig heeft.

• Betrouwbare metingen: Priva | Aranet sensoren 

zorgen voor nauwkeurige metingen. Op afstand en 

gecentraliseerd.

• Vroegtijdige waarschuwing(en): Extra sensoren 

stellen u in staat eventuele afwijkingen snel op te 

sporen en de oorzaak direct aan te pakken, zonder 

alles zelf handmatig te hoeven controleren.

• Eenvoudige installatie: Draadloze sensoren zijn 

eenvoudig zelf te installeren. U kunt ze exact daar 

plaatsen waar u wilt meten.

• Lage kosten: Voor het installeren of vervangen 

van een sensor is geen extra bekabeling of 

ondersteuning van een installateur nodig.



Wilt u meer weten of contact opnemen? Bezoek priva.com/wireless-sensors

Draadloze Priva|Aranet sensoren zijn eenvoudig te integreren in Priva Operator, 

de online applicatie voor het op afstand bedienen van uw kassystemen. Dankzij 

de integratie worden al uw draadloze sensorgegevens en kasgegevens in één 

overzicht getoond. In uw dashboard kunt u gegevens analyseren en nieuwe 

inzichten verkrijgen.

Om deze geïntegreerde oplossing in Operator te kunnen gebruiken, heeft u Priva 

Connected nodig: het servicepakket dat Operator en andere online applicaties 

omvat.

Voor meer informatie over Priva Connected, gaat u naar 

priva.com/Priva-Connected of vraag het uw Priva-vertegenwoordiger.

T/RH sensor met stralingsschild
De convectie Stralingsschild in combinatie 

met temperatuur en relatieve vochtigheid 

sensor levert betrouwbare metingen voor de 

kasomgeving.

Aranet bodem VWC, EC and T sensor
De bodemvochtigheidssensor helpt bij het 

bepalen van de optimale watergift voor de planten 

door regelmatig het watergehalte van de bodem 

en het nutriëntengehalte van de meststoffen aan 

te geven voor een optimale plantengroei.

Voor het volledige productassortiment kunt u de 

product overview bekijken of contact opnemen 

met uw Priva-vertegenwoordiger. 

Al uw gegevens
in één overzicht

Een selectie van
onze sensoren

Samenwerking met Aranet: We werken samen met Aranet om geïntegreerde draadloze technologie voor 

tuinbouwbedrijven mogelijk te maken. Aranet is een specialist in draadloze technologie en heeft een uitgebreid portfolio 

van draadloze sensoren voor de tuinbouwmarkt ontwikkeld.
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https://www.priva.com/nl/oplossingen/tuinbouw/wireless-sensors?utm_source=pdf&utm_medium=offline&utm_campaign=ho_product_communication_wireless_sensors&utm_content=pdf_product_specification_card_nl
https://www.priva.com/nl/oplossingen/tuinbouw/priva-connected

