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DÉ NACHTVORSTMELDER 
BETROUWBAAR & EENVOUDIGAlbert Post

tel 06 22 70 09 71
mail info@fruitprotect.nl

www.fruitprotect.nl

Pakket 1
1-3 sensoren €19,95*

Pakket 3
7-10 sensoren €39,95* 

* de bovengenoemde prijzen zijn per maand
Meer dan 15 sensoren: Prijs op aanvraag

Gebruikers:
1-3 inclusief bovenstaande abonnementen
4-6 meerprijs €5,- per maand 
7-10 meerprijs €10,- per maand

Producten met eenmalige kosten
Sensor 1 Temperatuur + luchtvochtigheid €199,-
Sensor 2 Waterdrukschakelaar €175,-
Sensor 3 Bodemvochtsensor Op aanvraag
Sensor X Sensor op maat Op aanvraag

Alle bovengenoemde prijzen zijn exclusief btw 

Heeft u interesse? 
Neem contact met mij op

Pakket 2
4-6 sensoren €29,95*

Pakket 4
11-15 sensoren €49,95*

Prijzen abonnementen 
en producten



Wil je geen rusteloze nachten meer in het voorjaar? Wij 
hebben de oplossing voor meer rust, namelijk FruitProtect. 
De nachtvorstmelder van FruitProtect maakt het telen van 
fruit gemakkelijker en overzichtelijker. Om te voorkomen dat 
opengaande knoppen en bloesem bevriezen, is het belangrijk 
om tijdig te weten wat de temperatuur en de luchtvochtigheid 
in de boomgaard is. Daarvoor hebben wij de nachtvorstmelder 
ontwikkeld, die net iets meer kan. 

Wat kun je met de nachtvorstmelder?
De nachtvorstmelder van FruitProtect biedt een exacte temperatuurweergave 
van al je percelen. Deze nachtvorstmelder onderscheidt zich door lokale metingen 
‘real time’ in een app te tonen, zo heb je een duidelijk overzicht. Percelen die te 
koud zijn kun je in één oogopslag zien. Ook kun je een alarm instellen, zodat je 
weet wanneer een perceel te koud wordt. Zo kom je niet voor verrassingen te 
staan. De meldingen komen binnen via je telefoon, sms, e-mail en in de app. Je 
kunt zelf bepalen hoeveel percelen je aan één alarm wilt koppelen en de alarmen 
kun je heel gemakkelijk instellen. 

Wel of niet beregenen? 
Nadat je weet wat de temperatuur en de luchtvochtigheid in de boomgaard is, 
kun je beter inschatten wanneer de beregeningsinstallatie (of andere middelen) 
ingezet moet worden (of juist niet). Naast de temperatuur en de luchtvochtigheid 
vind je in de app ook een weergave van de belangrijke parameters zoals: een 
dauwpunttemperatuur en natteboltemperatuur. De sensoren meten zeer nauwkeurig 
met een toelaatbare afwijking van ±0,1 graad. Nog meer controle over je boomgaard?

Wil je een extra perceel toevoegen aan de nacht-
vorstmelder? Dat kan heel eenvoudig! Er wordt in de 
boomgaard een extra sensor geplaatst en deze wordt 
vervolgens toegevoegd in de FruitProtect applicatie.

De nachtvorstmelder app
In een overzichtelijke grafiek kun je 
exact alle cijfers zien voor een duidelijke 
weergave van de situatie in je boomgaard. 
Zo kun je data van verschillende nachten 
vergelijken. De sensoren versturen de 
gegevens via het LoRa-netwerk met 
een groot bereik, wat ook een oplossing 
biedt voor percelen op afstand. Met het 
gebruik van de LoRa-techniek kunnen 
wij een lange batterijduur garanderen. 

Beregeningspomp alarm
Wij bieden ook de optie om een simpele water-
druksensor te plaatsen, zodat je kunt controleren 
of de pompen van de beregeningsinstallatie 
nog werken. Ook aan deze sensor kan een 
alarm worden gekoppeld. Op het moment dat 
de pompdruk wegvalt, krijg je een melding. 
Alle gegevens worden live weergegeven in de 
mobiele applicatie. Op deze manier krijg je nog 
meer inzicht en rust over je boomgaard.  


