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REGA, FERTIRREGA E ENERGIA
SISTEMAS DE GESTÃO PARA A AGRICULTURA

Rega inteligente e fertirrega
A solução bee2crop permite a gestão da rega e fertirrega em tempo real e para múltiplos sistemas. Numa única plataforma cloud é
possível monitorizar o estado geral dos sistemas, fazer programas rega, obter recomendações de rega, fazer leituras de campo,
consultar e descarregar relatórios, e encomendar adubos.
Esta ferramenta irá simplificar as tarefas diários dos gestores agrícolas e técnicos permitindo que se foquem no seu trabalho.
Compatível com programadores de rega Agronic 4000 da Progrés.
Disponível em: Português, Inglês e Espanhol.

MONITORIZAÇÃO
E COMANDO
(Em tempo real)

SISTEMAS DE
REGA GOTA-A-GOTA

PROGRAMAS
DE REGA

ADUBAÇÃO
E ENCOMENDAS

LEITURAS
DE CAMPO

RELATÓRIOS
DETALHADOS

Em qualquer lado e em qualquer lugar
• Operações integradas: plataforma única para gerir múltiplos sistemas
• Ganhos de eficiência: reduz a complexidade das operações e os tempo de
execução relacionados

• Solução baseada na nuvem
• Integração com tarifários energéticos, hidrantes e solares.

INOVE O SEU NEGÓCIO

• Poupança: água, energia e recursos humanos
• Dados em tempo real e relatórios consolidados
• Controlo preditivo: Integração com informações meteorológicas para rega
preditiva

• APP Android
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REGA, FERTILIZAÇÃO E RECURSOS ENERGÉTICOS
Sistemas de Gestão de Recursos para a Agricultura

Funcionalidades

(aplicável para os
sistemas de rega e de
fertilização líquida)

Controlo remoto:

Indicadores:

Programação e
definições:

Alarmes:
(Consola, e-mail, SMS)

Relatórios:

Gestão remota para sistemas de
rega e gota-a-gota

Consumo água m3;
Consumo de adubo l; kg; l/ha; kg/ha
Consumo instantâneo;
Pressão Instantânea;
Estado global do sistema;
Estado da electroválvula: A rega; avaria; offline; (…);
Alertas de Controlo Manual;
Alertas de avarias;
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Visualização tanto do historial dos consumos como em tempo real
Custo (imediato e historial)

Programas de rega em tempo ou volume;
Programas de fertirrega baseados em planos semanais;
Possibilidade de agrupar setores de rega;
Ajuste automático dos programas de rega baseado no plano de
adubação;

Relatórios semanais;
Relatórios de consumo de água e adubo;
Relatório de registos de campo;
Relatório de aplicação de adubo sólido.

Porto

TECMAIA - Rua Engenheiro
Frederico Ulrich, 2650
4470-605 Maia
T: +351 22 947 75 20

Programação baseada em planos de tarifários
Gráficos personalizados
Despesas esperadas vs Despesas efetivas
Custo esperado por programa

Consumos anormais
Falta de energia
Falta de conetividade
Alertas definidos pelo utilizador

Gráfico de utilização de tarifários;
A regar indevidamente;
A regar sem caudal;
Offline;

Alameda Fernão Lopes, 12
7º piso
1495-190 Algés - Portugal
Tel.: (+351) 214 134 200

(Bombas de furo, medidores de água,
de eletricidade e de fluxo)

On/Off;
Deteção de falhas
Pontos de fluxo

Paragem e arranque de programas;
Paragem dos sistemas;

Lisboa

Gestão de consumos energéticos

Relatórios em tempo real
Historial dos relatórios definidos pelo utilizador

Évora

Herdade da Barba Rala
Rua Luís Adelino Fonseca, Lote 1A
7005 - 345 Évora - Portugal
T: (+351) 308 801 124

Abrantes

Edif. Inov Point Sala 2 - 16
Tagusvalley - Alferrarede
2200-062 Abrantes - Portugal
T: +351 214 134 200

Brasil - São Paulo

Estrada Municipal Mineko Ito nº 4305
Lote 9 Quadra B - Loteamento Industrial
Veccon Zeta - 13178-903 Sumaré
T: (+55) 19 3324 9032

