МЕТЕОРОЛОГИЧНА СТАНЦИЯ ONDO WEATHER
Прецизни климатични и почвени данни 24/7
Метеорологичната станция ONDO Weather позволява измерване и интеграция в ONDO на
множество климатични и почвени данни, както за оранжерии, така и за открити площи. Имате
достъп до историята на вашите сензорни данни, за избран от вас период. Получавате и детайлна
прогноза за времето, по часове и по дни, за местоположението на вашата метео станция.

С ONDO Weather:
•
•
•

планирате оптималното време за торене на растенията, като гарантирате максимално
усвояване на хранителните вещества
съкращавате драстично разходите по обработка срещу болести
следите данните от сензорите, включително в исторически план, както и прогнозата за
времето чрез мобилното приложение ONDO Weather

ONDO Weather е гъвкава модулна система, включваща
следните измервателни сензори:
•
•
•
•
•
•
•

Сензор за влажност и температура на въздуха
Сензор за измерване на количеството дъждовна вода
Сензор за скоростта на вятъра
Сензор за посоката на вятъра
Сензор за нивото на влагата върху листата
Сензор за температура на въздуха
Сензор за почвена влага и температура

•

Сензор за слънчева радиация

Всяка система ONDO Weather включва следните
елементи:
•
•
•
•
•
•
•

SIM карта с международен обхват
ONDO Smart Box
Соларен панел 10W
GPS позициониране и аларма против кражба
Батерия 6700 mAh
Свързаност към ONDO за период от 1 година
Мобилно приложение за 24/7 проследяване на данните

ПРЕДИМСТВА НА ONDO WEATHER
+ Готово решение
Решение, което е готово за използване. Просто
го поставяте и събирането на данни започва. С
интегрирана sim карта и свързаност към ONDO.
Без заплащане на такси към други оператори.

+ Модулен продукт
ONDO Weather е модулен продукт. Заявявате и
заплащате само модулите, от които имате
нужда. Добавянето на нови модули, във всеки
един последващ момент, е лесно и бързо.

+ Мобилно приложение с лесен за
употреба потребителски интерфейс
Мобилното приложение, достъпно и за Android,
и за iOS мобилни устройства, позволява лесно
преглеждане на текущите и исторически
данни от всички сензори на метео станцията.
Получавате достъп и до прогнозата за времето
за локацията на вашата метео станция.
Мобилното приложение се актуализира
редовно с нови функционалности, които ще
получавате напълно безплатно, след съобщение
за необходима актуализация на приложението и
инсталиране от ваша страна.

+ Лесна и бърза инсталация, лесно
добавяне и подмяна на модули
Метео станциите идват в напълно сглобено
състояние. Просто изваждате от кашона,
закрепвате специално проектираната стойка
на станцията и включвате. Не е необходимо
калибриране. Подмяната на сензори (или
добавянето на сензори, ако не сте поръчали
пълната конфигурация), отнема секунди.

+ Интеграция със софтуер за прогноза
на болести
Благодарение на интеграцията със
специализиран софтуер за прогноза на
болести, ONDO Weather позволява драстично
съкращаване на разходите за обработка на
растенията срещу болести.

Трансфер на данни към ONDO Cloud
Метео станциите трансферират данни,
24/7, към платформата ONDO Cloud
посредством GSM връзка. Данните могат да се
трансферират и към външен cloud чрез REST API.

+ Соларният панел позволява
станцията да работи до 6 седмици без
наличие на слънчева светлина
Безпроблемната и непрекъсната работа на
станцията е гарантирана и при лошо време, без
слънцегреене, от акумулаторната батерия.

+ Снабдена със системи срещу кражба
Метео станцията разполага със система за
установяване на кражба (чрез акселерометър) и
GPS позициониране.

+ Българска езикова версия
Всички екрани, включително
административната част за създаване на
потребителски акаунти, настройки и други са
налични на български език.

+ Видео инструкции и подробен
наръчник за работа
Работата с метео станцията е изключително
лесно. Все пак, на ваше разположение са видео
инструкции на български език за сглобяване
и подмяна на сензорните модули, както и
подробни текстови инструкции за работа с
метео станцията и гарантиране на точното
отчитане на сензорните данни.

+ Поддръжка по телефон и чат
Ако предпочитате да се свържете с нашата
поддръжка за въпроси относно работата на
вашата метео станция, може да го направите
по телефон, чат (viber, whatsapp) и имейл.

+ Гаранция: 2 години
Ако сте използвали метео станцията по
предназначение, но някой от сензорите или
друга част на станцията не работи коректно,
ще изпратим нова част напълно безплатно!

Свалете техническа документация на
ONDO Weather оттук.

