
Kontrollera - så mycket bättre!
GPS - övervakningssystem för din bevattningsanläggning



raindancer® - GPS Fleet 
Management
Med raindancer kan du övervaka och hantera din bevattning från din 
Smartphone eller PC. 
Med raindancer blir det enkelt  och det kan 
monteras på alla bevattningsmaskiner. 

Vad handlar det om?
• Information på ett ögonblick

• Hantera avvikelser

• Ordna och schemalägg förflyttningar

• Grupphantering

• Fjärrkontroller

• Dokumentation



Underhåll basdata 
Web-Browser (Internet Explorer, Firefox, Chrome)

• Fält med fältgränser
• Bevattningsmaskiner, Borror/Hydranter
• Pumpar och Bevattningsdrag
• Grupper, Användare och Gårdar

Smartphone
Iphone /Android

Funktionsenheter

GPS Solcellsmodul med trycksensor 
Kontinuerlig överföring av position och tryck



• GPS Mottagare med Solcells-energiförsörjning
(5-dagars Batteritid)

• Trycksensor

• Installation endast på bevattningssläden
(ingen installation på bevattningsmaskinen)

• Passar på alla bevattningsmaskiner

Aktuell position och tryck förs över till 

raindancer programvara via GPS-nätet

Hårdvara och Installation

Pivot- och Linjärmaskinmontering



Funktionsöversikt

Bevattningen övervakas automatiskt och skapar en lättöverskådlig bild av de olika bevattningsområdena.



Funktionsöversikt

Sortering i översikten:
• Maskiner med avvikelser
• Maskiner klara för flyttning
• Verksamma maskiner sorterade i ordning

efter beräknad färdigtid
• Maskiner för närvarande ej i bevattning 



Bevattning - detaljer

Sectorinställningar*, tillgängliga i appen from 2019.      *Tillvalsutrustning.



• Stillestånd

• Trycket för högt eller för lågt

• Anländer till "svåra" områden

• Bevattningssläden har vält

Textmeddelande vid avvikelser



• Appen visar de anställda den nya

bevattningsplatsen (Fält, Bevattningsdrag)

• Den anställde hittar rätt placering utan problem,

även vid svår terräng/område.

Planering av förflyttningar



Beräkning av bevattningsmängder

• Baserat på tryck och spridarparametrar,

beräknar programmet mängden vatten

• Bevattningsmängden registreras i

programmet

Munstyckets storlek kan ändras i appen !

• Vattenmätare kan kopplas in för mer 

precis data.

• raindancer Pro erfordras.



• Automatisk loggning
(Borror/Hydranter, Fält, Maskin, Volymer, etc.)

• Rapporter för Administration

• Hanteringsöversikt

• Överföring mellan olika lantbruk

• Faktureringsunderlag

Dokumentation och Rapporter

Microsoft Excel®
Source: http://products.office.com
© 2015 Microsoft

Export av resultat till Excel
Valbara parametrar, Tidsintervall, Område, mm.



• Start, Stop and Justera indragningshastighet

Endast raindancerkompatibel utrustning.

Fjärrkontroll av bevattningen

+ Variable Rate Irrigation | VRI
• Automatisk hastighetsjustering vid

ankomst till/ändring av, nytt drag

(via Text Meddelande )



The raindancer Beacon should be installed by a professional technican. The available features depend on the conditions at the pump station.  
In most cases, existing GSM/SMS-based controls can also be integrated into the raindancer software.

• Kan eftermonteras på de flesta E-
pumpar

• Kommunikation via Internet
(3G/LTE Mobilnät eller befintligt LAN)

• Monitorstatus i realtid
(Flöde, Mätarställning, Belastning, Tryck)

• Fjärrstyrning
(Start, Stop, Tryckjustering)

• Avvikelsemeddelande

• Arbete med delade ledningar

Tillval: automatisk reglering 
med avseende på 
bevattningens behovskrav

Pump Remote Control



Fördelar

1.
Översikt 
Med hjälp av din Smartphone eller PC, kan du 
lokalisera dina bevattningsmaskiner och när 
de kommer att vara klara på just det fältet.

2.
Avvikelser
När bevattnginssläden slutar röra sig eller 
vattentrycket sjunker under / överstiger ett 
angivet intervall, kommer ett 
textmeddelande sändas. Ett SMS kommer 
även att sändas när spridaren närmar sig 
kritiska områden, såsom vägar eller 
järnvägar i närheten av kanterna på ett fält.

3.
Förflyttning
Alla bevattningsruppdrag visas i färg, 
med detaljerad information för att 
användas som underlag för framtida 
förflyttningar/bevattningar.

4.
Fjärrkontroll*
Bevattningen kan startas eller stoppas från din 
mobila enhet eller PC. Kommer det att regna?
Är det för varmt? Bara att stoppa bevattningen 
via din Smartphone. Indragningshastigheten 
baseras på den angivna jordmånens 
beskaffenhet.

5.
Pumpar*
 Pumpar kan startas/stoppas, reglera tryck via 
smartphone. Detta kan utföras automatiskt på 
ett optimerat sätt i vattenförsörjningsnäten!

6.
Rapporter
Alla bevattningsuppdrag registreras och sparas 
automatiskt. Data kan exporteras och bearbetas 
i Excel, ex.vis som rapport till myndigheter.

* kräver GSM-anpassad bevattningsutrustning.



Upplev denna produkt och spara tid genom att slippa köra 

runt för att kontrollera dina bevattningar!

Enkelt uttryckt, det är ett nöje att använda

raindancer.

Kundkommentar:
„The first and the last what I did every day in 

summer: 
I‘ve thought of you.“

Rosenborgsvägen 32 
291 69  Fjälkinge
044 - 22 80 82 
info@vibyteknik.se 
www@vibyteknik.se



raindancer Module
• Position via GPS
• Pressure Sensor
• Tilt Sensor
• Data Transmission  

via Internet

raindancer PRO Module
• Temperature Sensor
• Water Meter
• raindancer

Sector Adjustment*
• Open Interface for  

Additional Sensors

raindancer Beacon
• Pump Control
• Remote Control  

via Internet
• Monitoring
• If Applicable,  

Automatic Control

Water Meter
for connection to the
PRO module

TEL: 
MAIL:  
WEB:

+46 044 20 80 82
info@vibyteknik.se
www.vibyteknik.se

Produktöversikt

* Sectorjustering är tillgängligt from säsongen 2019.

Pressure Sensors
• Compact and Robust  

Stainless Steel Housing
• Optional:

» Better FrostResistance
» Ceramic Measuring Cell
» Pressure Resistant up to 75 Bar

Mounting Kit
for simple  mounting

on  the
irrigator

Rosenborgsvägen 32
291 69 Fjälkinge

mailto:info@raindancer.com



