
 

Digitalt uppkopplade bikupor för 

mer insiktsfull biodling 

För dig som biodlare erbjuder vi smarta 

lösningar för att få insikt i hur dina 

bisamhällen mår och utvecklas 

Vi hjälper dig att digitalisera din biodling. 

- Varje bikoloni övervakas med den senaste teknologin 
- Lösningar vi använder är speciellt framtagen för att underlätta för biodlare 
- Biodlaren får en fullständig överblick av bigårdens hälsotillstånd och 

produktivitet 
- Intressant, roligt och tidseffektivt. 

 

Information direkt i din mobiltelefon 

Bra klimat inne i bikupor och runt bigården är viktigt 
för att bin ska trivas. Hur samhället utvecklas, hur 
drottningen och bina mår och vad som händer i 
bigården är viktigt att få insikt om för att kunna sätta 
in åtgärder i tid. Med Beezum eHive sensor i bikupan 
och våra produkter kan statistik och 
informationsanalyser hjälpa dig att få detta. Du kan 
snabbt få en överblick av en bikolonis övergripande 
tillstånd, honungsproduktion, svärmhumör och 
indikation av svärmning. Du kan även beräkna 
uppskattad mängd av bin. Utan att behöva öppna din 
bikupa och störa bina kan du enkelt få information 
direkt i din mobiltelefon. 

Data samlas in baserad på luftfuktighet, temperatur, ljudanalyser och vikt av 
kupan. Även temperatur, luftfuktighet och lufttryck utanför bikupan samlas in. All 
information om dina bikupor i bigården skickas och lagras online och finns då 
tillgängligt var du än befinner dig; hemma, på resande fot eller utomlands. Från din 
dator kan du enkelt se vad som har hänt med visuella grafer och diagram. Du har 
tillgång till all lagrad information från bigården över lång tid från veckor, månader 
och år. Du kan ha ett praktiskt skötselkort med loggbok för varje bisamhälle i din 
mobil. 



 

Beezum sensorer för att övervaka bikupor 

Informationsinsamling och övervakning från insidan 
av din bikupa. Mäter temperatur, fuktighet samt 
lyssnar och analyserar binas ljud. 

Beezum Heart är tillräckligt liten för att placeras på 
ramarna inuti bikupan. Sedan laddar du ned 
mobilapplikationen, skannar QR-koden som ingår i 
paketet, varpå applikationen automatiskt kopplas 
samman till din Heart. Du behöver inte konfigurera 
någonting. 

749kr  699kr (exkl. moms) 

 

Beezum Scale 3M+ Precisionsvåg för att väga bikupor upp 

till 200 Kg, med informationsinsamling och övervakning 

från utsidan av din kupa. Mäter temperatur och 

luftfuktighet utomhus samt detaljerade förändringar i vikt 

av din bikupa. 

Beezum Gateway för 
automatisk 

uppkoppling av din 
bigård. 

 

 

 

Kontakta mig så berättar jag mer: Olle Källström 
 email: olle@beezum    tel: 070-454 1567 

Mer produkter, information och butik finns på vår hemsida 

www.beezum.online 

http://www.beezum.online/

