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DATA

CARA MET is een revolutie als het gaat om het 

verzamelen van data uit de rootzone. De sensor  

maakt deze gegevens niet alleen beschikbaar, maar 

helpt ook om ze in te zetten voor het optimaliseren van 

uw irrigatie- en bemestingsstrategie. Op deze manier 

tilt u opbrengst en kwaliteit naar een hoger plan,  

met minimale inzet van water en energie.

Saint-Gobain Cultilene ontwikkelde de CARA MET- 

sensor in samenwerking met SOWNet technologies; 

een spin-off van TNO. Voormalig WUR-onderzoeker  

ZEER 
BETAALBAAR

•  Doordat CARA MET gebruik-
maakt van de nieuwste 
technologie kunt u de kosten 
van het monitoren van de 
rootzone verder verlagen.

•  CARA MET wordt altijd 
ingezet in sets van tien 
sensoren per hectare. 
Hieraan is één basisstation 
gekoppeld.

UITERST 
NAUWKEURIG

•  Uiterst nauwkeurige 
EC-metingen in een range 
van 1 tot 12.  

•  Continue, betrouwbare  
en nauwkeurige monitoring  
van de wortelzone.

•  Meer dan 1000 sensoren  
te koppelen per basisstation. 

NEDERLANDS 
ONTWERP

•  Ontworpen door ontwerp-
bureau NPK in Leiden.

•  Door de opvallende kleur  
is de sensor eenvoudig 
vanaf afstand te herkennen 
in de kas.

•  Geen hinder van insecten 
(dieren).

CARA MET,
de nieuwe standaard  
in substraatmetingen

dr. Max Hilhorst is de grondlegger van deze sensor-

technologie. De draadloze sensoren bieden u realtime 

inzicht in de EC, het vochtgehalte en de temperatuur in 

de wortelzone; op ieder moment en op elk apparaat.

De CARA MET-sensor verschaft u dus waardevolle 

informatie over de dynamiek in de wortelzone, zeker  

in combinatie met het Cultilene-steenwolsubstraat en 

ondersteuning en advies van het Cultilene-applicatie-

team. Dit brengt het realiseren van uw teeltdoelen 

meer dan ooit binnen handbereik.



DATA

De wortelzone realtime en op afstand monitoren

10 sensoren per hectare voor een optimaal resultaat
In plaats van één sensor per hectare – wat tot nu toe gebruikelijk was – adviseert Saint-Gobain Cultilene om 

minstens tien sensoren per hectare te gebruiken. Hoe meer sensoren, hoe meer inzicht u krijgt in wat er in de 

wortelzone gebeurt en hoe beter u het vochtgehalte, de EC en de temperatuur in uw kas in kaart kunt brengen.

Plug and Play
•  Na ontvangst sluit u het basisstation aan, installeert u de 

batterijen, plaatst u de sensoren in de mat en logt u in.

•  Via de waterbalans-module op de Cultilene-website  

of via uw account op LetsGrow.com houdt u realtime 

inzicht in het vochtgehalte, de EC en de temperatuur  

in de wortelzone.

•  De sensoren zijn draadloos en werken op batterijen. 

Hierdoor gaan ze een seizoen lang mee.

•  Waterdicht IP65, eenvoudig schoon te maken en  

te desinfecteren.

•  De extra bevestiging maakt een goede positionering 

van de sensor mogelijk. 

•  Dankzij de IOT-cloudberekening zijn sensor-updates  

op afstand beschikbaar. 

•  De sensor kan direct in de mat worden geplaatst;  

er zijn geen extra lange kabels nodig.



BASISSTATION DASHBOARD OP HET 
BUREAUBLAD

DASHBOARD  
OP MOBIELE 
APPARATEN

CLOUD / DATA-ANALYSE

Benieuwd wat de CARA 
MET-sensor voor u kan 
betekenen? Neem contact 
met ons op!

   Saint-Gobain Cultilene B.V. 
 T: +31 (0)161 22 87 40
 info@cultilene.com
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CARA MET systeemoverzicht

PRODUCTSPECIFICATIES

•  De meest betrouwbare metingen (zo tonen praktijktesten aan) 
van vochtgehalte, EC en temperatuur; altijd en overal beschikbaar.

TYPE BEREIK NAUWKEURIGHEID

EC 0-7/7-12 mS/cm ± 0.3/0.7 mS/cm

WC% 0-100% 5%

T 0-50 °C 1 °C

•  Via diverse apparaten kunt u gedetailleerde informatie checken 
en krijgt u toegang tot datagrafieken. 

•  Het is ook mogelijk om de klimaatcomputer gegevens en 
sensorgegevens op hetzelfde virtuele dashboard te bekijken. 
 In dit geval dient de klimaatcomputer aangesloten te zijn op 
een account op LetsGrow.com.

SYSTEEMVEREISTEN

•  De sensoren moeten binnen een straal van vijftig meter 
rond het basisstation worden geplaatst.

•  Alle kabels worden meegeleverd in het pakket. 

120 - 230V
Internetverbinding Internetverbinding Internetverbinding

Minstens 
10 sensors


