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КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ  

 
ТОВ «АБА «Астра» є офіційним Дистриб’ютором корпорації VALMONT на території 

України і забезпечує постачання, встановлення і налаштування зрошувальної техніки, 
постачання запасних і витратних матеріалів, постачання та налаштування послуги з 
керування зрошенням, а також виконує гарантійне і післягарантійне обслуговування техніки. 

 
Ця Комерційна пропозиція передбачає постачання обладнання Davis weather station, 

що є частиною платформи Valley 365, яке здійснює впорядкування та консолідацію даних 
встановленої системи зрошення та ефективності використання води. Основним елементом 
пропозиції є метеостанція із вбудованою сонячною панеллю, датчиками температури, 
вологості, опадів, тиску та сонячного випромінювання. 

 
 
 
ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ DAVIS WEATHER STATION 
 
Використання обладнання  дозволяє: 

 легко встановити станцію у потрібному місці;  
 мати постійний доступ до даних на платформі WagNet, де вони 

зберігаються та представлені у формі зручних графіків і 
таблиць, поруч з даними про зрошення та вологістю ґрунту;  

 постійно бути в курсі найновішого прогнозу погоди, 
використовуючи налаштування сповіщення на телефон, що 
дозволить покращити ефективність використання 
сільськогосподарських та зрошувальних машин; 

 отримувати інформацію безпосередньо для своїх полів; 
 легко інтегруватися з системою керування зрошенням Valley 

Scheduling™.  
 

 
ВСТАНОВЛЕННЯ ОБЛАДНАННЯ DAVIS WEATHER STATION 

 

Обсяг робіт включає в себе такі заходи: 

a. Встановлення обладнання, що передбачає виїзд спеціаліста на поле, де буде 

розташована метеостанція. Спеціаліст визначить найкраще місце для встановлення на 

основі рельєфу поля та інших географічних особливостей конкретної ділянки.   

b. Налаштування та калібрування всіх датчиків DAVIS WEATHER STATION із 

використанням спеціального обладнання.  

c. Після встановлення та налаштування обладнання спеціаліст компанії створить 

обліковий запис користувача на платформі WagNet, де буде відображено всі станції, які 

перебувають у користуванні.  
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ДАНІ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ПОСТІЙНОМУ ОНЛАЙН-МОНІТОРИНГУ 

 

 Атмосферний тиск повітря 

 Евапотранспірація 

 Вологість повітря 

 Рівень опадів 

 Сонячне випромінювання 

 Температура повітря 

 Напрямок та швидкість вітру 

 Напруга акумулятора 

 Місцезнаходження за GPS 

 Сигнал стільникового зв'язку 

 Статистична звітність 

 
ПОСЛУГИ ТА  ВАРТІСТЬ 

Послуги: 

 Навчання працівників замовника користуватися обладнанням DAVIS WEATHER 
STATION; 

 Доступ до онлайн-платформи WagNet  для моніторингу даних; 

 Встановлення, обслуговування та демонтаж обладнання (за потреби). 

 
Вартість: загальна вартість перерахованих вище послуг та обладнання ‒ 1 метеостанція 

Davis weather station становитиме 2 700 доларів США. Обладнання може бути переданим в 
оренду строком на 3 роки з правом отримання у власність після закінчення цього терміну. 
Вартість та умови оренди обговорюються додатково. 

Умови оплати: оплата вартості послуг здійснюється у національній валюті України 
(гривні) по курсу (гривні до Євро), що визначається на основі середнього курсу  продажу 
валюти на Міжбанківському валютному ринку України на день, що передує дню здійснення 
платежу в рахунок оплати послуг, який буде опублікований на сайті http://minfin.com.ua. 

Схема оплати: погоджується додатково. 
Комерційна пропозиція дійсна:  до ____________ 2021 року. 

 
 Сподіваємося, що ця пропозиція найкращим чином відповідає вашим очікуванням! 
 

 
З повагою ТОВ «АБА «Астра» 
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