
Bomen in de stad slimmer monitoren

Bodemvochtsensor 
voor realtime monitoring

Hoefakker biedt de oplossing voor realtime monitoring op afstand. Onze  
discipline boomspecialisten ontwikkelde samen met partners in de markt  
een bodemvochtsensor (LoRa-sensor) ingericht voor het op afstand monitoren 
van de vochtigheidsgraad van de bodem of boombak. Hoefakker biedt dit als 
onderdeel van de totaaloplossing SmartCityTrees©. Maar ook los voor bomen 
en overige aanplant die aandacht nodig hebben. 

Voordelen voor gebruiker:
·   24/7 inzage in de status van de bodemvocht binnen verschillende projecten. 
·   Gebruiker weet precies wat het beste moment is om water te geven. 
·   Vermindert uitval van aangeplante bomen.
·   Door efficiënte routeplanning minder voertuigbewegingen voor  

aanvoer water = minder stikstofuitstoot en minder overlast.
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Pluspunten van deze bodemvochtsensor:

·   Batterij is draadloos oplaadbaar.
·   Kan volledig worden ingegraven.
·   Geeft dagelijks vochtigheidsniveau en de  

batterijspanning door via het LoRa-netwerk. 
·   Tijdsinterval en meetfrequentie zijn op afstand 

instelbaar.
·   Meet naast vochtigheidsgraad ook temperatuur.
·   Accuduur van 5 jaar (bij 1 uplink per 24 uur). 
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Pluspunten IoT-Connect applicatie:
·   Sensorinformatie realtime te zien op afstand via het door Flexyz ontwikkelde 

platform loT-Connect.
·   Sensoren eenvoudig te beheren en per stuk in te stellen qua grenswaarde  

(de ingestelde standaard is gebaseerd op jarenlange ervaring Hoefakker).
·   Valt de vochtigheid buiten de grenswaarde dan ontvangt de gebruiker  

automatisch een bericht.
·   Te koppelen aan andere software systemen door middel van generieke API, 

bijvoorbeeld applicaties van ESRI.
·   Grenswaarden individueel in te stellen per type bodemsoort.
·   Ook andere SmartCitySensoren© van Hoefakker beschikbaar binnen IoT-Connect.
·   Locaties van sensoren eenvoudig terug te zien op overzichtskaart en  

gegroepeerd per project.
·   Data veilig opgeslagen in gecertificeerd Nederlands datacenter.
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Prijsindicatie:
Een schaalbare oplossing die prijstechnisch interessant is! 
Dat staat centraal bij deze oplossing. 

De prijs is op aanvraag en afhankelijk van o.a. oplage en 
beschikbaarheid van en type LoRa-netwerk.  
Hoefakker kan u bij dit alles adviseren.  

Meer mogelijk met sensoren
·  Voor efficiënter beheer van de afvalcontainers- en bakken

biedt Hoefakker ook Smart City vulgraadsensoren aan.
Zie in één oogopslag de vulgraad van al uw containers of
prullenbakken. Daarnaast wordt deze informatie aan u terug
gekoppeld voor een efficiënte routeplanning.

·  Creëer actuele inzage over uw parkeervoorzieningen door
middel van de Smart City parkeersensoren van Hoefakker.

·  Binnenkort ook CO2- en fijnstofsensoren beschikbaar.



Specificaties sensor, LoRa en IoT-Connect:
Bodemvochtsensor

Weergave: Percentages (3% tot 60%)

Temperatuur Sensor Geïntegreerd

Batterij 3.6 Vdc

Accuduur 5 iaar (bij 1 uplink per 24 uur)

Draadloos opladen Qi Wireless Charging

Formaat Diameter 4.4 cm, Lengte: 25 cm.

Waterdicht Ja

LoRa-netwerk

Frequentie 868 MHz (863 - 870 MHz)

Lange communicatie afstanden: 1 tot 15 kilometer (afhankelijk van omgeving)

Laag vermogen: + 14 dBm (25 mW)

Beveiligde verbinding: AES 128

IoT-Connect

Te gebruiken via browser op PC, tablet en telefoon

Locatie sensor data Nederlands datacenter

Certificering ISO 9001 en ISO 27001

Updates Periodieke security updates van OS
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Er zijn grofweg 3 soorten LoRa-netwerken die gebruikt kunnen worden:

1. Gratis open LoRa-netwerk
 Een voorbeeld hiervan is The Things Network(TTN) dat wordt beheerd door de
community. De dekking wordt bereikt door iedereen die een LoRa-gateway
plaatst en publiekelijk beschikbaar stelt.

2. Betaald LoRa-netwerk
 Dit wordt meestal gefaciliteerd door een netwerkoperator zoals KPN. Deze is
verantwoordelijk voor de plaatsing van LoRa-gateways en de landelijke
dekking. Vaak zijn er verschillende abonnementen mogelijk. Dit is afhankelijk van
het aantal berichten van en naar de sensor.

3. Private LoRa-netwerk
 Hierbij vallen alle onderdelen onder eigen beheer. Er geldt geen abonnement. De
beheerder is zelf verantwoordelijk voor de dekking en de
stabiliteit van het netwerk. Voor de verdere verwerking van de data wordt vaak
een eigen applicatie server gebruikt of de data wordt doorgestuurd naar een
externe applicatie server.

Toelichting op LoRa-netwerken




