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Videocent AB, Scheelevägen 15, SE-223 63 Lund, Sweden             phone: +46 46 288 45 20            info@videocent.com             www.videocent.com 

Beskrivning av mätplatserna 2011/12 
Vi, Videocent AB, har till Nordic Sugar levererat tre stycken mätsystem. De har placerats i tre 

betstukor som väderskyddats/täckts på olika sätt. Här följer en beskrivning av mätplatserna och 

placeringen av utrustningen. 

Vid frågor, kontakta gärna:  

Johnny Nilsson (allmänt), tel 0733-310 642, johnny.nilsson@videocent.com  

Anders Hedberg (teknik), tel 0733-320 196, anders.hedberg@videocent.com  

 

Mätsystem innan utplacering 

A – Batterilåda med radiomottagare (router), gsm sändare och fritidsbatteri (12 volt, 80 Ah) 

B – Radiosändare att montera på nedstucket mätspjut. Innehåller en temperaturgivare. 

C – Mätspjut med två temperaturgivare. 

En djupare teknisk beskrivning av utrustningen finns i ett annat tekniskt dokument. Kontakta oss. 
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Åkerslätts gård i Håslöv 
Latitude 55.43, Longitude 13.044 

Mätvärden - https://pachube.com/feeds/42239  

 

Det finns 5 mätspjut och en batterilåda. Högsta punkten på stukan är utmärkt med A i bilden. Där 

står det mittersta mätspjutet och batterilådan. Batterilådan står en meter från spjutet, dold bakom 

betor för att ej synas för bra från vägen. 

 

Betstukan syns från motorvägen och är drygt 250 meter lång. Den är täckt med nät och ett 10-20 cm 

halmlager upp till toppen som är fri från halm. 

Stukan har fem mätpunkter som rapporterarar in mätvärden. Ju högre nummer ju längre norrut i 

stukan sitter mätpunkten. 
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Traneholm Norra Åby 
Latitud 55.4065, Longitud 13.3041 

Mätvärden - https://pachube.com/feeds/42781  

 

Det finns 5 mätspjut och en batterilåda. Vid A står det mittersta mätspjutet och batterilådan.  

Betstukans topp är plan och ca 5 meter bred. Stukan är ungefär 150 meter lång och 2.5 meter hög. 

Den är täckt med nät och ett halmlager i norra delen. I södra delen är halmen kompletterat med vit 

filt för vind och frostskydd på sidorna och allra längst i söder även på toppen.  

Stukan har fem mätpunkter som rapporterarar in mätvärden. Ju högre nummer ju längre norrut i 

stukan sitter mätpunkten. Den norra delen av stukan bryts tidigare och mätsonden kommer då att 

flyttas eller läggas åt sidan. 
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Lilla Isie 100 
Latitude 55.36334, Longitude 13.31311 

Mätvärden - https://pachube.com/feeds/42785 

 

Det finns 5 mätspjut och en batterilåda. Batterilådan står bredvid stukan i kanten på gräsmattan. 

Se pilspetsen. 

Betstukan är ungefär 75 meter lång och 2.5 meter hög. Sidorna är täckta med vit filt som hålls på 

plats av spännband.  

Stukan har fem mätpunkter som rapporterarar in mätvärden. Ju högre nummer ju längre norrut i 

stukan sitter mätpunkten. 
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