ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ METON

METERSCOPE PORTAL

Ο Μέτων (αγγλικά: Meton) ήταν αρχαίος Έλληνας μαθηματικός.
Ξεχώρισε για τους υπολογισμούς του σχετικά με το σεληνιακό κύκλο.

TI ΕΙΝΑΙ

TI ΕΙΝΑΙ

Το καταγραφικό Meton είναι ένα
ολοκληρωμένο σύστημα που επιτρέπει
την εποπτεία και τον έλεγχο των
εγκαταστάσεων της επιχείρησης σας.

Το Meterscope Portal είναι μια πλατφόρμα
κεντρικής συλλογής και διαχείρισης
δεδομένων με σκοπό την κεντρική
παρακολούθηση
και
έλεγχο
των
εγκαταστάσεων της επιχείρησης σας.

ΤΙ ΚΑΝΕΙ
Καταγράφει κρίσιμα μεγέθη όπως:

ΠΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΕΙ

- Θερμοκρασία & υγρασία σε ψυγεία,
καταψύκτες, ψυκτικούς θαλάμους,
θαλάμους ωρίμανσης, βραστήρες,
κλιβάνους, εξειδικευμένο εξοπλισμό.

-Μέτρηση πολλών &
διαφορετικού τύπου μεγεθών

- Στάθμη & πίεση σε δεξαμενές,
αντλιοστάσια, γραμμές παραγωγής.

σε ένα σύστημα.
-Δυνατότητα ξεχωριστού

- Ροή υγρών: νερό, λύματα κ.ά.
- Ενεργειακές καταναλώσεις
(βλ. περισσότερα στο φυλλάδιο ΕΝΕΡΓΕΙΑ)
- Σχεδόν κάθε μέγεθος που προκύπτει από
ανάγνωση αναλογικής ή ψηφιακής εισόδου
(ΑΙ/DI).

ρυθμού ανάγνωσης για κάθε
μέγεθος.
-Ευελιξία στη συνδεσιμότητα
με χρήση πρωτοκόλλου
ModBus.
-Αξιοπιστία με τοπικό backup

ΠΟΥ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ

των μετρήσεων.

Το Meton έχει εγκατασταθεί
σε επιχειρήσεις παραγωγής,
επεξεργασίας & εμπορίας τροφίμων,
supermarkets, ξενοδοχεία, νοσοκομεία,
φαρμακαποθήκες, μικροβιολογικά
εργαστήρια, δημόσια κτίρια κ.ά.

-Ευκολία στην εγκατάσταση

ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Meterscope - Meton

και στη χρήση (ηλεκτρική
τροφοδοσία + δίκτυο Ethernet).

ΤΙ ΚΑΝΕΙ

ΠΩΣ ΣΑΣ ΟΦΕΛΕΙ

Επικοινωνεί με τα καταγραφικά Meton,
ανεξάρτητα από το πλήθος τους και τον
τόπο εγκατάστασης τους.

Έχετε άμεση εικόνα της
κατάστασης του εξοπλισμού και
των εγκαταστάσεων μέσα από
ένα φιλικό περιβάλλον χρήσης.

Αποθηκεύει και οπτικοποιεί τα μετρούμενα
μεγέθη με εύχρηστο και εύληπτο τρόπο.

Έχετε πρόσβαση από
οποιαδήποτε συσκευή με
πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Ρυθμίζει τις παραμέτρους λειτουργίας
των καταγραφικών Meton.
Ειδοποιεί μέσω email & SMS τους χρήστες
σε περίπτωση βλάβης ή υπέρβασης
των κανόνων ορθής λειτουργίας του
εξοπλισμού.

Διατηρείτε αδιάβλητα πλήρες
αρχείο καταγραφών και αρχείο
συμβάντων.
Προλαμβάνετε προβλήματα,
καθώς ειδοποιείστε σύμφωνα με
τους κανόνες που εσείς θέτετε.

Επιτρέπει το διαμοιρασμό των δεδομένων
με άλλους χρήστες π.χ. τεχνικούς,
υπεύθυνους ποιότητας κλπ.

Αναβαθμίζετε την ποιότητα
των προϊόντων/υπηρεσιών που
παρέχετε.

Καθιστά εφικτή την εύκολη διασύνδεση
νέων καταγραφικών Meton λόγω της
αρθρωτής αρχιτεκτονικής του.

Εξοικονομείτε πόρους μέσω της
γνώσης και της δυνατότητας
διαχείρισης που αποκτάτε.

-Παραμετροποίηση από
απόσταση με ελάχιστα κλικ.
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ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Meterscope - Meton
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Περιγραφή
συνδρομής στο
Meterscope Portal
Αρχείο καταγραφών

Βασικός
λογαριασμός

Δωρεάν
λογαριασμός

12 μήνες

12 μήνες

1. τ
Αρχείο συμβάντων
Δυνατότητα προσθήκης επιπλέον χρηστών

-

Δυνατότητα προσθήκης σημείων

-

Τρέχουσες θερμοκρασίες
Στατιστικά στοιχεία και διαγράμματα
Αποστολή ειδοποίησης email
Αποστολή ειδοποίησης SMS

-

Εφαρμογή για smart phones

-

Διαμοιρασμός δεδομένων μεταξύ συνεργατών

-

Τεχνική υποστήριξη

χρέωση / ώρα

αφορά τo περιβάλλον διαχείρισης Μeterscope Portal
Πλήθος μεγεθών 6

SMS

Πλήθος SMS

ανάλογα με το πλήθος των μετρούμενων μεγεθών

Στοιχεία πρόσβασης δοκιμαστικού λογαριασμού
https://metering.infoscope.gr/?page=login
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username: Demouser
password: 1234

username: freeAccount
password: 1234

Επικοινωνήστε μαζί μας!
Βασιλίσσης Όλγας 82 & Ν. Μάνου

info@infoscope.gr

Τ.Κ. 546 43, Θεσσαλονίκη

+30 2315005906

