Altijd up-to-date
met WolkyTolky
WolkyTolky is een ideaal meetstation voor iedere agrariër. Of u nu fruitteler,
boomkweker, tuinbouwer, akkerbouwer, of bollenkweker bent. WolkyTolky is
ingericht als een weerstation, om u als teler te ondersteunen.

www.wolkytolky.com

Uit de praktijk
ontstaan
WolkyTolky is ontstaan uit een unieke samenwerking
van specialisten; een boomkweker die meer inzicht wil
in de groei op de percelen, een weerman met passie
voor het meten en registreren van het weer en een
software architect die in de meteorologische sector
opereert. Samen met een engineersbureau is alle
knowhow en passie verzameld in WolkyTolky.

Cloud-based systeem

WolkyTolky is een Cloud-based meetstation, dat wil zeggen dat het verbinding
maakt via een mobiel netwerk met een
datacentrum. Via de WolkyTolky-app
blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen op uw perceel. WolkyTolky zal
zich automatisch melden als een door
u ingestelde waarde wordt bereikt of
overschreden. Heeft u bijvoorbeeld een
bodemvochtsensor in gebruik, dan kan
WollkyTolky een alarm sturen als het te
droog dreigt te worden voor uw gewas.
Hierdoor kunt u tijdig reageren.

WolkyTolky kan samengesteld worden
op basis van uw wensen. De sensoren
die voor u niet interessant zijn, kunnen
worden weggelaten. Van elk type
kunnen meerdere sensoren worden
aangesloten. Ook is het mogelijk
om andere typen sensoren op het
WolkyTolky meetstation aan te sluiten.

Altijd op de hoogte

De WolkyTolky app houdt u 24/7 op de
hoogte van de actuele situatie op uw
percelen. U ontvangt waarschuwingen
van wijzigingen die ú belangrijk vindt.

Wat kan WolkyTolky o.a. meten












Neerslag
Bodemvocht
Temperatuur (diverse hoogtes)
Bodemtemperatuur
Windkracht en -richting
Relatieve luchtvochtigheid
Zonnekracht
Uv-straling
Barometrische druk
Bladnat (ziektedruk)
etc…

T +31 (0)85 130 4781
info@wolkytolky.com

“Met WolkyTolky meten we in enkele
kroppen kool de kerntemperatuur.
Daardoor hebben we verbranding van
binnenuit tijdig weten te voorkomen.
WolkyTolky heeft onze oogst gered.”
Wim van den Eertwegh, teler

www.wolkytolky.com
WolkyTolkyWeather

Koppelingen / Maatwerk

WolkyTolky heeft standaard een
koppeling met RIMPro, een interactief
Decision Support System voor het
beheersen van ziekten en plagen in de
productie van fruit en wijndruiven.
WolkyTolky kan aan diverse externe
systemen worden gekoppeld. Bijvoorbeeld aan beregenings- en management
systemen. Door gebruik te maken van
een zogenaamde API, zijn de mogelijkheden eindeloos.
Ons eigen technische team heeft
de mogelijkheid om maatwerk
toepassingen voor u te ontwikkelen.

Sterke punten van WolkyTolky










Zelfvoorzienend door zonnepaneel
Modulair op te bouwen met sensoren
Overzichtelijke en eenvoudige app
Inzicht in historische (weer)data
Lage aanschafprijs
Maatwerk mogelijk
Voorzien van GPS locatie
Uitlezen van andere typen sensoren
Koppeling met externe systemen

