
Trạm Thời Tiết Tự Động - AWS
AWS được thiết kế kết hợp một bộ cảm biến để đo nhiệt độ không khí, độ ẩm tương đối , áp suất 
khí quyển , tốc độ gió , hướng gió, lượng mưa , và bức xạ mặt trời và / hoặc PAR 
(Photosynthetically Active Radiation). 

AWS tự động tính toán sự giảm áp suất hơi ( VPD ) và sự thoát-bốc hơi nước Penman-Monteith. 
Trạm thời tiết tự động được thiết kế để có thể gắn trên các loại cột theo yêu cầu của khách hàng . 
Có thể đặt mua một cột chuẩn cùng với hệ thống trạm.

Cổng Thu Nhận Tín Hiệu Từ Xa
Các Hub ICT phát hiện, kết nối, tập trung và các bộ ghi dữ liệu thu thập được từ các thiết bị của 
ICT ( Máy đo ,bộ ghi dữ liệu và cảm biến không dây) và gửi nó lên cloud. Các Hub ICT được hỗ 
trợ bởi một phần mềm toàn diện , cho phép các thiết bị của ICT được điều chỉnh và theo dõi từ 
xa. Thiết bị này cũng có thể xem dữ liệu mới thông qua điện thoại di động hoặc máy tính bảng . 
Các Hub ICT quản lý điện năng cung cấp cho các thiết bị kết nối bên ngoài .

Phân tích và hiển thị dữ liệu trên Cloud
Phần mềm kết nối thiết bị là phần mềm được sử dụng cho tất cả các thiết bị của ICT. Nó cho 
phép người dùng cấu hình , kiểm tra và triển khai một thiết bị ICT ( máy đo, bộ ghi dữ liệu, cảm 
biến không dây ) hoặc HUB với một giao diện đơn giản và trực quan. Việc kết nối với các thiết bị 
được thực hiện dễ dàng bằng cách sử dụng một thiết bị có thể tìm thấy bất kỳ USB hoặc thiết bị 
ICT nào được kết nối. Sau khi kết nối với một thiết bị , phần mềm cho phép người sử dụng thay 
đổi cấu hình , hiệu chỉnh các cảm biến , bắt đầu và xem kết quả đo cũng như tải xuống và xem dữ 
liệu.

Giảng dạy đại học
ICT International làm việc với các trường Đại học của Úc và trên thế giới để phát triển một phiên 
bản của phần mềm tích hợp với thiết bị ( CIS ) phù  hợp cho mục đích giảng dạy .
Khả năng xem dữ liệu của CIS đã được phát triển để hỗ trợ các bài thuyết trình trong lớp ,các dự 
án của sinh viên và việc sử dụng các phép đo và phân tích dữ liệu trong thời gian thực. 
Các điều kiện điển hình trong nông nghiệp , độ ẩm của đất và thời tiết. Các phần mềm CIS cho 
phép lập biểu đồ đơn giản và chi tiết của một hoặc nhiều tập hợp dữ liệu từ bất kỳ các thiết bị 
ICT nào .
Một thí nghiệm được tiến hành trên cây lúa miến để chứng minh cho học sinh những ảnh hưởng 
mà viêc tưới nước trên nhiệt độ tán . Với các tính năng mới nhất CIS các giáo viên có thể truy 
cập dữ liệu qua internet và chứng minh các thí nghiệm với các đặc điểm tác động mới nhất.

Nông Nghiệp Thương Mại, Quản Lý Đất Đai Và Các Ứng Dụng 
Nghin Cứu. 
ICT International có một hệ thống cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh để theo dõi trong nông nghiệp, 
quản lý đất đai và các ứng dụng nghiên cứu. Các hệ thống này thân thiện với môi trường và sử 
dụng ít năng lượng. Dữ liệu được đưa lên cloud cho người dùng có thể truy cập.
Trên thế giới : Nhiều thiết bị đã được đặt trên nhiều khu vực và cho các nhu cầu về quản lý môi 
trường .
Nông nghiệp và quản lý đất đai: cài đặt trong công nghiệp hạnh nhân, cam quýt, nho, macca, mía 
đường, lâm nghiệp, chôn lấp và các khu mỏ.
Nghiên cứu ứng dụng : Cài đặt tại trường Đại học và địa điểm nghiên cứu ở Úc và quốc tế.

Hệ Thống Wireless Dùng Trong Nghiên Cứu Và Các ứng Dụng Thương Mại

ICT International 
Nghiên cứu , phát triển và sản xuất các thiết bị cho phép 
giám sát liên tục lượng nước cây trồng sử dụng, lượng ẩm 
trong đất và các thiết bị nghiên cứu môi trường.
Ứng dụng trong các lĩnh vực : Trồng trọt, Lâm nghiệp, 
Sinh lý sinh thái học , Nghiên cứu môi trường, Khai thác 
mỏ, Cây xanh đô thị và Quản lý xây dựng xanh.
Xuất khẩu sang các viện nghiên cứu, các trường Đại học, 
Vườn cây ăn quả và các Trung tâm giống cây trồng hàng 
đầu tại hơn 45 quốc gia.

ICT International Enabling better global research outcomes in soil, plant & environmental monitoring.
www.ictinternational.com : sales@ictinternational.com.au : +61 2 6772 6770



Thiết Bị Đo Độ ẩm Đất Cầm Tay - MPkit

Thuận tiện và có thể mang theo để kiểm tra lượng ẩm trong đất ngay tại đồng ruộng, nơi thực 
nghiệm, giám sát quá trình tưới tiêu , các khu mỏ, công trình xây dựng. MPKit được thiết kế kết 
hợp với những đầu dò độ ẩm trong đất tin cậy và thuận tiện nhất. MPKit sử dụng công nghệ 
sóng dừng và do đó không cần hiệu chuẩn và không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ, độ dẫn điện của 
đất hoặc vật liệu được đo . Cho kết quả đo trong 3 giây và có thể được lưu trữ trên các thiết bị 
MPM160 cầm tay để tải dữ liệu về máy tính. MPKIT rất bền, sử dụng những vật liệu chất lượng 
cho tuổi thọ lâu.

Đầu Dò Độ ẩm Trong Đất MP306 Và MP406

Dùng để đo độ ẩm đất trong các nghiên cứu khoa học , nông nghiệp , cơ học đất và công trình 
dân dụng . MP306 & MP406 sử dụng công nghệ sóng dừng và không cần hiệu chuẩn, không bị 
ảnh hưởng bởi nhiệt độ, độ dẫn điện của đất hoặc vật liệu được đo . Đầu kim MP306 được trên 
mặt phẳng đơn dùng trong các cột chứa đất. MP306 & MP406 cũng có thể được đặt tại đồng 
ruộng, với tuổi thọ hơn 20 năm trong những điều kiện khắc nghiệt nhất.

Thiết Bị Đo Độ ấm Đất SMM

SMM là một thiết bị độc lập để đo hàm lượng nước và thế nước trong đất .
SMM có thể kết nối lên đến 10 đầu dò MP306 hoặc MP406. Sử dụng một đường cong cho nước 
đặc trưng trong đất, SMM có thể được lập trình để đồng thời đo hàm lượng nước trong đất và 
thế nước của đất.

Thiết Bị Đo Áp Lực Của Đất-  STM

STM là một thiết bị độc lập,  dùng để đo thế nước trong đất sử dụng những đầu dò áp lực đất 
nhạy và cho kết quả nhanh.
STM có thể kết nối với 5 đầu dò áp lực đất. ICT – International cung cấp 3 loại đầu dò khác 
nhau có thể đo lường khả năng hút ẩm của đất trong phạm: ± 7 kPa , ± 100 kPa hoặc -100 đến 
200 kPa . Thiết bị đo áp lực đất được thiết kế cho các cột chứa đất và trên đồng ruộng.

Thiết Bị Đo Hàm Lượng Oxy Trong Đất - SOM

SOM  là một thiết bị độc lập dùng để đo hàm lượng oxy trong đất ( % ) . SOM có thể hỗ trợ lên 
đến 5 đầu dò oxy trong đất ICTO2. SOM là thiết bị hoạt động liên tục, xác định hàm lượng oxy 
tại chỗ ( % ) . Cảm biến được thiết kế để đặt được trên đồng ruộng trong thời gian dài từ vài 
ngày tới vài năm.
Đầu dò Oxy đất ICTO2 được hiệu chuẩn bởi các kỹ thuật viên của ICT International . Việc hiệu 
chuẩn được lưu trữ trong SOM để đo hàm lượng oxy trong đất chính xác và có độ tin cậy cao.

Thiết Bị Đo Tính Thấm Tự Động Của Đất - AIM 

AIM là một giải pháp tiện lợi cho phép đo tính thấm của đất giúp tiết kiệm thời gian trên đồng 
ruộng. AIM khắc phục những nhu cầu như điều khiển bằng tay của máy đo tính thấm với đồng 
hồ bấm giờ và giấy ghi chú . Nó tự động thu thập dữ liệu. Dữ liệu được chuyển đổi và chưa 
chuyển đổi được lưu trữ trong AIM và có thể được tải về dưới định dạng file csv cho các thao 
tác xử lý và phân tích dữ liệu. AIM có thể hỗ trợ hai thiết bị đo tính thấm của đất .

Thiết Bị Đo Thế Nước Và Trạng Thái Nước Của Thực Vật - PSY1
 PSY1 là một thiết bị độc lập để đo thế nước và trạng thái nước của thực vật trong thời gian 
thực, theo dõi liên tục các thay đổi về thế nước / trạng thái nước của thực vật đối với những 
điều kiện môi trường. Các phép đo trực tiếp năng lượng nước hoặc sự stress của thực vật. Đơn 
vị đo tuyệt đối là megapascal (MPa).

PSY1 là một công cụ rất mạnh mẽ đo tích hợp tất cả các thông số môi trường xung quanh tác 
động đến cây trồng như bức xạ mặt trời, giảm áp suất bay hơi, nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió và 
lượng nước vào trong một biến đơn đo liên tục. Không có một thiết bị khác nào như vậy trên 
thế giới. PSY1 cũng có thể được sử dụng để đo lường khả năng thẩm thấu của nguyên liệu thực 
vật.

Thiêt Bị Đo Lưu Lượng Dòng Nhựa Nhiều Điểm - HFD8
Heat Field Deformation (HFD) kỹ thuật được sử dụng khi đo đa điểm lưu lượng nhựa để lập 
bản đồ chính xác cấu trúc thủy lực của cây và lượng nước cây sử dụng. Tương tự như các cảm 
biến HRM các cảm biến HFD có thể đo tốc độ dòng nhựa cao cũng như thấp về đến không và 
dòng chảy ngược của nhựa.

Thiết Bị Đo Lưu Lượng Nhựa  - SFM1
SFM1 là thiết bị khép kín, độc lập dùng để đo lưu lượng nhựa hoặc quá trình thoát hơi nước ở 
cây. SFM1 là một bộ hoàn chỉnh có chứa các cảm biến lưu lượng nhựa, thiết bị hỗ trợ truy cập 
dữ liệu, phần mềm và pin có thể nạp lại bằng tấm pin năng lượng mặt trời bên ngoài. Tận dụng 
những nguyên lý của phương pháp Tỷ lệ nhiệt (HRM) SFM1 có khả năng đo tốc độ dòng nhưa 
cao, thấp và đổi chiều trong thân và rễ của cây nhỏ cũng như cây lớn. 

Công Cụ Đo Lưu Lượng Nhựa SFT
Phần mềm để phân tích và dữ liệu lưu lượng  nhựa trực quan.
Phân tích và xây dựng mô hình của HRM (SFM1), HFD, tất cả dữ liệu Dynagage và TDP trong 
cùng một gói.

• Xử lý trực quan dữ liệu (ví dụ loại bỏ dữ liệu xấu,tính trung bình hàng ngày)
• Mô hình 2D và 3D của lưu lượng nhựa, Mật độ và tốc độ chảy của dòng nhựa
• Tương tác giữa mật độ và tốc độ dòng nhựa
• Phân tích và hiển thị dữ liệu từ nhiều cảm biến và / hoặc nhiều file
• Nhập và hiển thị dữ liệu không từ đầu dò ICT
• Phiên bản cho Windows và Mac. 

Thiết Bị Kiểm Tra Và Nghiên Cứu Đất Thiêt Bị Kiểm Tra Và Nghiên Cứu Thực Vật

Thiết Bị Đo Tốc Độ Phát Triển Của Cây Trồng - DBL60 

DBL60 là thiết bị rất đáng tin cậy, một phương pháp xác định và theo dõi tốc độ phát triển của 
cây  một cách chính xác với chị phí thấp. 

DBL60 tích hợp bộ ghi dữ liệu sẵn trên thiết bị .
Sử dụng một pin lithium bên trong nên không cần pin ngoài hoặc pin mặt trời.

Cảm Biến Đo Cường Độ Ánh Sáng - LSM
LSM (Light Sensor Meter) được thiết kế để liên tục theo dõi bức xạ kích thích quang hợp 
(PAR ) . Nó thường được sử dụng để giám sát các tán cây chặn ánh sáng .
Một cảm biến ánh sáng (PAR) được đặt trên các tán cây để đo lường điều kiện ánh sáng môi 
trường xung quanh . Bên trong và bên dưới các tán cây , một hoặc nhiều cảm biến có thể được 
đặt. Bằng cách này , các phần của chỉ số bức xạ hoặc diện tích lá hấp thụ có thể được tính toán.




