
PAŽANGŪS MATAVIMO IR MONITORINGO SPRENDIMAI
Siūlome pažangius matavimo ir monitoringo sprendimus kuris pritaikomas serverinėse, skaityklose, archyvuose, šiltnamiuose, sandėli-
uose, mokyklose, ligoninėse bei kitose patalpose. Tai įpatingai patikimas belaidis sprendimas skirtas naudoti pramonėje ir kitose erd-
vėse.
Sprendimas leidžia sukurti daviklių ir kaupiklio privatų tinklą be jokių mėnesinių mokesčių ar prisijungimo į CLOUD ar kitus išorinius 
tinklus.
Davikliai yra atsparūs ir patikimi, kad galėtų būti sumontuoti atšiauriose vietose ir siūstų nepertraukiamai duomenis apie aplinkos 
sąlygas.
Bazinės stoties/ serverio programinė įranga yra paprasta ir draugiška vartotojui ir nereikalauja specialaus pasirengimo.
Sistemos komponentai: SERVERIS, DAVIKLIAI. PROGRAMINĖ ĮRANGA.
Panaudojimo/ pritaikymo sritys: maisto pramonė, sandėliavimas, augalininkystė, pastatų valdymas, IT ir t.t.
Šiai dienai yra pateikiami CO2, temperatūros, drėgmės ir pjezo (slėgio ar svorio pasikeitimą paverčia įtampos impulsu) davikliai, bet 
gamybos stadijoje yra daugiau daviklių.
Aliarmai ir paprasta programinė įranga leidžia padidinti darbo našumą, išvengti klaidų, galimų nuostolių ir t.t.
Programinė įranga skirta atvaizduoti ir analizuoti daviklių surinktus duomenis. Optimizuota visoms platformoms (mobile, desktop).

24/7 stebėjimas - naudojant belaidę įrangą matuojant 
temperatūrą, drėgmę, CO2, slėgį ir kitus jutiklius.

Didelis perdavimo atstumas iki 3km.

Lengvas diegimas - sutaupomi diegimo kaštai ir laikas.

Nuotolinis ir centralizuotas duomenų rinkimas – 
išvengiama žmogiškų klaidų.

Maža priežiūros kaina  – ilgas baterijų veikimo laikas iki 10 metų.
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CO2 LYGIO, TEMPERATŪROS, SANTYKINIO DRĖGNUMO IR ATMOSFEROS SLĖGIO MATAVIMAS
PROFESIONALI ĮRANGA

• Jutiklis su elektroniniu rašalu
• Stebi CO2 lygį, temperatūrą, santykinį drėgnumą ir atmosferos   
 slėgį
• Gali būti naudojamas kaip atskiras produktas, turintis    
 „Bluetooth“ ryšį ir taikomąją programą „iOS“ ir „Android“
• Skaitymai ekrane atnaujinami kas 5 minutes
• CO2 lygio rodiklis, rodantis žalią, gintarą, raudoną žymėjimą
• Tikslinės rinkos - asmenys, mokyklos, biurai.

 Siūlome pažangų temperatūros, santykinės oro drėgmės ir anglies 
dioksido (CO2) matavimo ir monitoringo sprendimą, kuris pritaikomas 
serverinėse, skaityklose, archyvuose, šiltnamiuose, sandėliuose, op-
eracinėse, konferencijų ar posėdžių salėse, pramonės parkuose, eismo 
sankryžose, tuneliuose  bei kitose patalpose ar erdvėse. Siūlomo sprendi-
mo komponentai yra davikliai, duomenų surinkimo serveris ir programinė 
įranga. Savybės:
 – Visi davikliai yra autonominiai, maitinami AA tipo baterijomis, ku-
rios užtikrina iki 10 metų jų darbingumą. Duomenis davikliai siunčia kas 
10 min.
 – Atstumas nuo daviklių iki duomenų surinkimo serverio gali siekti 
net iki 3 km., jei yra tiesioginis matomumas. Jei įranga montuojama pa-
talpose, tuomet atstumas priklauso nuo pertvarų ir jų savybių.
 – Duomenų surinkimo serveris turi LAN ir WiFi jungtis, maitinamas 
12 V įtampa. Nutrūkus LAN ar WiFi ryšiui serveris kaupia duomenis į FLASH tipo laikmeną, o atsistačius tinklui duomenys 
bus persiųsti į duomenis apdorojančią programinę įrangą.
 – Į vieną serverį galima sujungti iki 100 daviklių.
 – Programinė įranga, apdorojanti surinktus duomenis apie aplinkos temperatūrą, drėgmę ir CO2 yra įdiegta gaminto-
jo aukšto patikimumo ir pasiekiamumo tarnybinėse stotyse, todėl yra nuolat pasiekiamos vartotojui naršyklės pagalba, 
nepriklausomai nuo jo buvimo vietos. Jei užsakovui patogu, realaus laiko stebėsenai, jis gali naudoti ir išmaniuosius tele-
fonus bei planšetes, nes programinė įranga pilnai adaptuota šiems įrenginiams.
 – Centriniai valdymo organai nustatytų parametrų stebėseną visuose padaliniuose gali vykdyti nuotoliniu būdu, taip 
užtikrinti nuolatinę ir visapusišką kontrolę bei savalaikei priimti reikalingus sprendimus.
 – Informacija administratoriui gali būti pateikta skaitiniu arba grafiniu pavidalu. Yra galimybė palyginti pasirinktus peri-
odus ir vizualiai matyti parametrų kitimo dinamiką.

 Priklausomai nuo užsakovo poreikių galima nustatyti sekančius parametrus:
 • anglies dioksidas (CO2) nuo 0 iki 10000 ppm 
 • oro drėgnumas nuo 0 iki 99 %
 • temperatūra nuo -40 iki 60 °C

– Sprendimas gali būti įdiegtas per labai trumpą laikotarpį, pakankamą įrangos kiekį, kliento patogumui, laikome sandėlyje.

Klientui pageidaujant atvyksime su demonstracine įranga ir detaliai supažindinsime su sprendimu
Sudomino? Išsamią konsultaciją suteiksime telefonu +370 696 10010, +370 652 26699

MOBILUS JUTIKLIS 
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DIRVOŽEMIO JUTIKLIS

Dirvožemio jutiklio matavimas:
• Dirvožemio drėgmė (tūrinis vandens kiekis, VWC)
• Elektros laidumas (druskingumas)
• Temperatūra

Taikymas:
• Drėkinimo valdymas
• Dirvožemio ir substrato vandens balansas
• Dirvožemio / substrato temperatūros matavimas
• Tirpių / trąšų judėjimas

Klientui pageidaujant atvyksime su demonstracine įranga ir detaliai supažindinsime su sprendimu
Sudomino? Išsamią konsultaciją suteiksime telefonu +370 696 10010, +370 652 26699

SVORIO JUTIKLIS

• Šiltnamių ir kitų augintojų svorio jutiklis
• Augalų svorio padidėjimo stebėjimas
• Naudoja įtampos S tipo apkrovos elementą
• Pagal pageidavimą palaikomos 50 kg, 100 kg ir kitos Kg versijos

KITI SENSORIAI

• CO2 šiltnamiams su rankiniu kalibravimu
• PAR (fotosintetinė aktyvi spinduliuotė)
• Kontakto (įjungimo / išjungimo) monitorius
• Relė
• Kompaktiškas T dydžio jutiklis
• Kiti klientų pageidavimai


