Спестете вода, работна ръка
и разходи за перфектна
ландшафтна поддръжка

Автоматизирано и прецизно напояване за

паркове, градини и спортни площи

Какво е ONDO?
ONDO е цялостно решение за автоматизация на
напояването, съставено от:
Суперкомпютър, който се интегрира към и
контролира съществуващата инфраструктура за
напояване
Софтуерна платформа за управление и контрол
на суперкомпютъра
ONDO гарантира прецизно управление и контрол на напояването,
благодарение на:

24/7 мониторинг на растенията в реално време
Комплексен анализ на получените данни и вземане
на решения на база на пре-дефинирани целеви
параметри
Автоматизирани действия и последващ контрол

Защо да използваме естествена трева в
ландшафтния дизайн, при изграждането на
паркове, градини и спортни площи
Естествената трева е чудесно покритие за спортни игрища (за
голф, ръгби и т.н), за паркове, градини, обществени площи.
Хората обичат да спортуват върху естествена трева.
Но тя също има множество предимства:
Средна по размер, добре поддържана затревена площадка усвоява
136 кг въглероден диоксид за година. Едно голф игрище може да усвои
680 кг въглероден диоксид за година;
Изчисления показват, че затревените площи улавят около 12 милиона
кг прах и мръсотия, изхвърляни в атмосферата годишно;
В горещ летен ден, добре поддържаната тревна площ може да бъде с
до 30 градуса по-ниска температура в сравнение с асфалта и с до 14
градуса по-хладна от незатревена почва;
Естествената трева понижава кръвното налягане, намалява стреса,
както и чувството на тревожност, гняв или агресия;
Поддържаните затревени площи повишават стойността на имотите;

Естествената трева изглежда чудесно, мирише страхотно и държи хладно. Тя,
обаче, изисква много грижи, за да се поддържа свежа и здрава:
Напояването е най-важната част от поддръжката на тревата. То е
задължително когато тревата получава по-малко от 500 мм вода
годишно. Водата, обаче, е ценен ресурс и трябва да се разходва
внимателно;
Тревата се нуждае и от постоянен мониторинг и гъвкаво адаптиране
на условията по отглеждането й. Влажността на почвата трябва да се
следи редовно, за да може автоматично да се активира напояване при
необходимост.

Защо да използваме ONDO за напояване на
паркове, градини и спортни площи?
Продуктите на ONDO за управление на напояването:
Могат да управляват всички видове съществуващи системи за
напояване - пръскачки, капково напояване, подземно капково напояване;
Спестяват между 30% и 60% вода, благодарение на прецизното
напояване;
Могат да се интегрират към съществуваща локална метео станция и
автоматично да адаптират напояването спрямо прогнозите за дъжд,
вятър, както и спрямо данните от сензорите за влага и температура на
почвата;
Предотвратяват пре-напояване или засушаване. Прекомерното
напояване е причина №1 за непривлекателния вид на тревните площи;
Автоматично предотвратяват напояването при условия на замръзване;
Осигуряват гъвкави периоди на напояване, съобразени със заетостта на
спортните площи;
Позволяват използването на различни схеми за напояване за различните
терени, според типа на почвата, ветровете или други специфики;
Осигуряват 24/7 автоматизиран мониторинг и незабавни аларми за
проблеми с напояването, което позволява незабавна реакция, по всяко
време и от всяка точка на света;
Могат да бъдат лесно пригодени за управление и модернизиране на
всяка съществуваща система за напояване;

Предимствата на ONDO
Лесен за употреба
Платформата ONDO има интуитивна потребителска част, която
всеки може лесно да използва.
Достъпен ценово
Ценовите пакети на ONDO правят автоматизацията на
напояването достъпна за всеки, независимо от размера на
затревената площ.
Отлична поддръжка 24 часа, 7 дни в седмицата
Поддръжка по много онлайн и офлайн канали и гарантирано
време за реакция при спешни случаи.

Интегрира се със съществуващата инфраструктура
ONDO лесно се интегрира с и управлява вашата съществуваща
инфраструктура.

ONDO Продукти
Подходящи за домове и
малки спортни площи

Хардуерни възможности

Подходящи за спортни площадки,
градини, паркове

Хардуерни възможности

Управление на напояването
• 1 Главна помпа
• 5 Клапана за напояване

Управление на напояването
• 1 Главна помпа или 1 главен клапан
• 12 Клапана за напояване
• 1 Главен водомер

Управление на торенето
• 1 Дозиращ канал

Управление на торенето
• 3 Дозиращи канала
• 1 Дозираща нагнетателна помпа
• 3 Фертиметъра

Софтуерни възможности
•
•
•
•

10 Програми за напояване
1 Програма за дозиране на тор
3 Седмични програми
Исторически данни за напояването

Опции за отдалечено управление
• 1 Година отдалечено управление с
ONDO Cloud

Поддръжка

• 24/7 Онлайн поддръжка и ъпгрейди

Управление на климата
• 1 Метео Станция

Софтуерни възможности
•
•
•
•
•
•
•

30 Програми за напояване
30 Програми за дозиране на тор
30 Седмични програми
Исторически данни за напояването
Аларми
Прогноза за времето за 14 дни напред
Модул Easy Grow с 1 рецепта

Опции за отдалечено управление
• 1 година отдалечено управление с
ONDO Cloud

Поддръжка

• 24/7 онлайн поддръжка и ъпгрейди

Свържете се с нас
www.ondo.io

Безплатна
демонстрация

СОФИЯ 1303, БЪЛГАРИЯ
Бул. Тодор Александров 14,
Бизнес център „Анел“, етаж 2, офис 1
(+359) 888-860-820
info@ondo.io

Уебинари

Заявете бърза
оферта

