
Atiko Agriculture 4.0
Система віддаленого контролю зрошуваних 

земель та управління дощувальними машинами



Технологія02  | LoRaWaN (Long Range wide-area networks) 
– це відкритий протокол для мереж з 
високою ємністю (до 1 000 000 пристроїв) і 
великим радіусом дії, що забезпечує повний 
двосторонній зв'язок між вузлами мережі.

Переваги:


•  Низька вартість пристроїв і мінімальні 

   витрати на придбання та технічне 

   обслуговування;

•  Розгортання мереж в діапазоні частот, 

   які не потребують ліцензування;

•  Гарантія передачі інформації і контроль  

   пристроїв, що рухаються;

•  Оперативність передачі даних;

•  Спеціальні методи шифрування, що 

   забезпечують надійність і безпеку системи;

•  Широке територіальне охоплення;

•  Можливість розгортання мережі 

   в найкоротший термін;

•  Низький рівень споживання енергії.

LORAWAN



03  | Atiko Agriculture 4.0  
– це комплекс з обладнання та програмного 
забезпечення, 

•  Віддалене керування устаткуванням 

   сільськогосподарських підприємств;

•  Моніторинг параметрів пристроїв та   

   вузлів в режимі реального часу;

•  Автоматизація процесу зняття 

   показань з приладів обліку;

•  Охорона приміщень та складських 

   територій;

•  GPS моніторинг пересування 

   автомобілів та техніки підприємств;

•  Контроль палива в сховищах та баках 

   в режимі реального часу;

•  Система керування та охорони  

   дощувальних машин;

•  Моніторинг метеоданих;

•  Вимірювання вологості та температури  

   сільськогосподарських земель;

•  Збір даних, аналіз та прогнозування.

Система автоматизації Atiko Agriculture 4.0

що надає наступні 
можливості та рішення:



Atiko Agriculture 4.0



04  | Використання

Контролювати роботу дощувальних машин 

в режимі реального часу. А саме:



Використовувати моніторинг метеорологічних

і ґрунтових показників, включаючи:



Використовуючи Atiko Agriculture 4.0, ви маєте 
змогу:



•  Віддалений контроль положення;

•  Моніторинг швидкості (в тому числі зупинки

   і пробуксовки);

•  Охорона навісного обладнання;

•  Контроль кількості використаної води;

•  Контроль тиску води в дощувальних машинах 

   і зрошувальних системах.



•  Вологість і температуру ґрунту на різних  

   рівнях;

•  Температуру та вологість повітря;

•  Силу та напрямок вітру;

•  Атмосферний тиск;

•  Інтенсивність сонячного випромінювання;

•  Кількість опадів.

Контроль роботи дощувальних машин

Моніторинг через WEB-клієнт Atiko



05  | Переваги

Переваги використання системи 
автоматизації Atiko Agriculture 4.0

5. Використання системи для 
автоматизації тепличних господарств;

7. Гарантія на всі елементи установки, 
швидкий і якісний ремонт у разі 
настання гарантійного випадку;

6. Якісний і оперативний сервіс, що 
надається нашим висококваліфікованим 
персоналом;

8. Просте та зрозуміле програмне 
забезпечення, що не вимагає додаткових 
навичок для освоєння.

1. Управління всіма функціональними 
можливостями систем зрошення;

2. Дистанційний контроль техніки 
підприємств;

3. Моніторинг залишків та витрат 
різних ресурсів;

4. Можливість підключення 
сторонніх пристроїв та механізмів;



Нам довіряють

06  | Партнери

ФГ «Мрія»

СФГ «Ніваріс»

ТОВ «Агропромислова

Компанія Істок»

ФГ «Токмацьке 2010»

ТОВ «УкрЛан»

ТОВ «Україна»

ТОВ «Утлюг»

ТОВ «Орхідея»



07  | Контакти

Зв’язок з нами

(066) 33 586 33

a.u@itproject.in.ua

Agriculture 4.0


