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Sistema ràdio  
 

Per als controladors de fertirrigació Agrónic 2500 i Agrónic Bit 
 

Els mòduls ràdio AgroBee s’utilitzen per a l’activació de vàlvules i altres elements de reg, a més a més llegeixen 
sensors i comptadors, arribant a un radi de cobertura de fins a 800 metres, o 1600 metres amb repetidor, amb molt baix 
consum i d’acord amb l’estàndard de comunicacions Zigbee que treballa amb bandes lliures de 868 MHz i 2,4 GHz. 

És el millor substitut del cable per travessar obstacles, ampliar sectors, llegir sensors, instal·lacions temporals, 
estalviar en cable, etc., en els controladors de fertirrigació Agrónic 2500 i Agrónic Bit. 

 
En el sistema AgroBee existeixen diferents models segons la seva funcionalitat: 
 

 2SD-2ED: 2 solenoides latch de 2 fils (ó 1 de 3 fils) i 2 comptadors o sensors digitals. 
 2SD-2ED-1EA: 2 solenoides latch de 2 ó 3 fils, 2 comptadors o sensors digitals i un sensor analògic 4-20 mA ó 0-

20 V. 
 8SD-2ED: 8 solenoides latch de 2 fils (ó 4 de 3 fils) i 2 comptadors o sensors digitals. Pot actuar com a repetidor. 

 

                               
 

 9SD-2ED-2EA: 9 solenoides latch de 2 ó 3 fils, 2 comptadors o sensors digitals i 2 sensors analògics 4-20 mA ó 0-
20 V. 

 6SD-6ED-2EA: 6 solenoides latch de 2 ó 3 fils, 6 comptadors o sensors digitals i 2 sensors analògics 4-20 mA ó 0-
20 V. 
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 RPT-Extern: mòdul que fa la funció única de repetidor, sense la possibilitat d’activar sortides ni llegir sensors, dotat 

de panell solar extern per poder estar sempre actiu. 

 

 
 
 

 H2O: 3 sensors de contingut d’aigua en sòl tipus “Decagon 10HS”, “Decagon EC-5” o “Watermark 200SS-V”; més 
1 sensor digital o comptador. 
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 3MA: 3 sensors analògics 4-20 mA (ó 2 sensors 4-20 mA i 1 sensor 0-20 V), més 1 sensor digital o comptador. 
 

 
 

 
 SDI-12: 1 entrada digital per a un màxim de 4 trisensors (contingut d’aigua en sòl, temperatura i CE) tipus 

“Decagon 5TE”, “Decagon GS3”, “Campbell CS650”, “Stevens Hydraprobe-II” o AquaCheck, mitjançant el bus de 
comunicacions SDI-12. 

 

 
 
 
 3LV: un o tres sensors de nivell per a un marge de 0 a 9 metres, aplicable a dipòsits, basses o pous. Mesures de 

distància, nivell o volum. 
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 Dendròmetre: un o dos sensors per a la mesura del canvi en el diàmetre del tall de les plantes. 
 

 
 

 Watermark: tres entrades analògiques per a sensors de potencial d’aigua al sòl del tipus “Watermark 200SS”. 
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 Parshall: un sensor d’ultrasons que permet mesurar el cabal d’aigua en canals oberts que incorporin aforadors 
tipus Parshall d’1” a 600”. 

 
 
El sistema AgroBee està format per un dispositiu coordinador (situat en els programadors Agrónic 2500 i Agrónic Bit) 

i elements de camp amb funcions de mòduls repetidors i de mòduls finals. El coordinador gestiona la xarxa i els camins 
que seguiran els mòduls per a connectar-se entre ells formant una xarxa mallada. 

El seu baix consum li permet funcionar amb piles alcalines o amb panell solar integrat en el mòdul. Les dues piles en 
format “AA” poden alimentar més de dos anys un mòdul final que tingui connexió directa amb el coordinador. El panell 
solar emmagatzema l’energia en supercondensadors o bateries, oferint una llarga vida de treball i un ampli interval de 
temperatures. 

 
El nombre màxim de mòduls que pot gestionar un programador Agrónic 2500 ó Agrónic Bit és de 16 unitats. 

 
El sistema AgroBee presenta les següents prestacions, entre altres: 

 Operació en banda lliure 868 MHz (1 canal) i 2,4 GHz (16 canals). 
 Disponibilitat de codi de xarxa, que permet treballar amb més d’una xarxa en una mateixa zona de treball utilitzant 

el mateix canal. 
 Cadència de comunicació modificable. 
 Distàncies de fins a 800 metres entre qualsevol mòdul final i el seu repetidor de nivell superior (en funció de la 

banda utilitzada i de l’orografia). 
 Configuració de número de xarxa, canal i cadència de comunicació mitjançant els programadors Agrónic 2500 i 

Agrónic Bit. 
 Lectura del nivell de bateria/càrrega i panell solar (si existeix). 
 Lectura del nivell de potència total (RSSI) i qualitat de l’enllaç ràdio (LQI). 
 Models disponibles amb diferents possibilitats d’alimentació en funció de la seva configuració: 

- Mòdul enllaçat directament a coordinador AgroBee: dos piles tipus AA, o panell solar més supercondensador, o 
panel solar més bateria. 
- Mòdul enllaçat a repetidor: panell solar més supercondensador o bateria. 
- Mòdul repetidor: panell solar 1,6/5 W i bateria. 
 
 

Amb aquest nou sistema de telecontrol, una vegada més Progrés posa a disposició dels seus clients la tecnologia 
més avançada. 
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