
1 Meteobot® Pro (включен първоначален абонамент за 1 год.) 1600,00

2 Meteobot® Mini (включен първоначален абонамент за 1 год.) 800,00

3 Абонамент за версии Pro и Mini за всяка следваща 1 год. 240,00

4 Абонамент за версии Pro и Mini, които са чужда собственост за 1 год. 480,00

5 Meteobot® Micro (включен GPS тракер) 400,00

6 Абонамент за версия Micro за 1 год. (12 лв./мес.) 144,00

7 Еднократна такса за достъп от допълнително устройство/акаунт 60,00

8 Еднократен лиценз за интеграция с модел за болести за 1 бр. метеостанция 240,00

9 Пакет исторически данни за поле за 1 год. назад за 1 бр. метеостанция 120,00

10 Абонамент за модел за болести за зърнени култури Horta за 1 год. 1000,00

11 Абонамент за модел за болести за овошки и лозя Rim Pro за календарна година 430,00

12 GPS тракер за охрана и следене за версии Pro и Mini 200,00

13 GPS тракер за охрана и следене за версии Pro и Mini за всяка следваща 1 год. 100,00

14 Опционален сензор за листна влажност 450,00

15 Опционален сензор за слънчево греене 720,00

16 Допълнителен сензор за влажност на почвата на още една дълбочина 245,00

17 Допълнителен сензор за температура на почвата на още една дълбочина 53,00

18 Sentek Drill & Drop сонда за влажност и температура на почвата, 30cm 1200,00

19 Sentek Drill & Drop сонда за влажност и температура на почвата, TriScan 30cm 1500,00

20 Sentek Drill & Drop сонда за влажност и температура на почвата, 60cm 1600,00

21 Sentek Drill & Drop сонда за влажност и температура на почвата, TriScan 60cm 2000,00

22 Sentek Drill & Drop сонда за влажност и температура на почвата, 90cm 2000,00

23 Sentek Drill & Drop сонда за влажност и температура на почвата, TriScan90cm 2500,00

24 Sentek Drill & Drop сонда за влажност и температура на почвата, 120cm 2400,00

25 Sentek Drill & Drop сонда за влажност и температура на почвата, TriScan 120cm 3000,00

1 Електронна платка 380,00

2 Влагозащитна кутия за електронния блок IP66 25,00

3 Слънчев панел 5W, 12V 55,00

4 Батерия 2,1 Ah, 12V 25,00
5 Сензор за дъжд 350,00
6 Сензор за скорост на вятъра 385,00

7 Сензор за скорост и посока на вятъра 595,00

8 Сензор за температура, влажност на въздуха и атмосферно налягане 170,00

9 Сензор за влажност на почвата SM100 на една дълбочина 340,00

10 Разширителна платка за SM100 280,00

11 Инсталация на 1 бр. метеостанция (без вкл. транспортни разходи) 160,00

12 Инсталация на 1 бр. сонда Sentek със спец.оборудване (без вкл. трансп. разходи) 240,00

Условия на плащане и доставка:

- Плащане: 100 % авансово по банков път.

- Доставка за наша сметка до краен клиент.

- Срок на доставка за стандартна конфигурация - 7 работни дни.

№ Оборудване, софтуер и услуги
Цени в лв. без 

ДДС

                      Meteobot® Pro                                                  Meteobot® Mini                                          Meteobot® Micro                              

ЦЕНОРАЗПИС С ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ЦЕНИ НА ДРЕБНО

* Абонаментите за моделите за болести по т.10 и т.11 се заплащат от крайните клиенти директно към

фирмите, които ги администрират !!!

info@meteobot.com

0896 959628

№ Ценоразпис резервни части и услуги
Цени в лв. без 

ДДС

*Ценоразписът е валиден за 2020 г. на територията на България.
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