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 Προμήθεια και εγκατάσταση 4 μετεωρολογικών
σταθμών για παρακολούθηση: ταχύτητας και
διεύθυνσης ανέμου, θερμοκρασίας αέρα και
εδάφους, σχετικής υγρασίας αέρα, βαρομετρικής
πίεσης, βροχόπτωσης, ηλιακής ακτινοβολίας και
υγρασίας εδάφους.

 Συνεχής, αξιόπιστη μέτρηση ποιοτικών
χαρακτηριστικών και βάθους μέτρησης.

 Προμήθεια και εγκατάσταση πλήρους
αντικεραυνικής προστασίας.

 Προειδοποίηση (alarm) για κάποιες από τις
παραμέτρους σύμφωνα με τα όρια που έχουν τεθεί
(ποιοτικών χαρακτηριστικών).

 Τηλεματική μετάδοση όλων των δεδομένων real-
time.

 Ενεργειακή αυτονομία των σταθμών με χρήση
ηλιακού πάνελ και μπαταρίας.

 Εξασφάλιση των σταθμών από πιθανούς
βανδαλισμούς και επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.

 Μικρό κόστος λειτουργίας και συντήρησης των
σταθμών.

 Πλήρης έλεγχος των λειτουργιών των σταθμών
μέσω τηλεμετρίας.

 Κατασκευή προσαρμοσμένη στις ανάγκες της
εφαρμογής.

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Προμήθεια και εγκατάσταση 
εξοπλισμού αναλυτικών οργάνων

στο πλαίσιο υλοποίησης του 
έργου με τίτλο «OPEnair

laboRAtories for Nature baseD
solUtions to Manage 
environmental risks»

Η ομάδα της METRICA AE ολοκλήρωσε με επιτυχία την
προμήθεια και εγκατάσταση 4 μετεωρολογικών σταθμών
περιμετρικά της λεκάνης του Σπερχειού ποταμού, στην
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Το έργο ολοκληρώθηκε στο
πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με
τίτλο «Open-air laboratories for nature based solutions to
manage environmental risks-Υπαίθρια εργαστήρια για λύσεις
με γνώμονα τη φύση για τη διαχείριση περιβαλλοντικών
κινδύνων», «OPERANDUM», το οποίο συγχρηματοδοτείται
από το πρόγραμμα «HORIZON 2020».

Υπόβαθρο

Απαιτήσεις εφαρμογής
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Εξοπλισμός

Η εφαρμογή

SMT100 soil moisture and 
temperature
Αισθητήρας Εδαφικής υγρασίας

 Παρακολούθηση μετεωρολογικών παραμέτρων (ταχύτητα και
διεύθυνση ανέμου, θερμοκρασία αέρα, σχετική υγρασία, βαρομετρική
πίεση και ηλιακής ακτινοβολίας) με τον αισθητήρα GILL Maximet 531.

 Παρακολούθηση βροχοπτώσης με τον βροχομετρητή EML Kalyx-RG.

 Μέτρηση της εδαφικής υγρασίας και θερμοκρασίας εδάφους με τον
αισθητήρα Truebner SMT100 soilmoisture and temperature.

 Καταγραφή και μετάδοση δεδομένων με την καταγραφική μονάδα
YDOC ML 217 ADS

 Σύστημα Τροφοδοσίας αποτελούμενο από φωτοβολταϊκό συλλέκτη
και ηλιακό ρυθμιστή φόρτισης για πλήρη ενεργειακή αυτονομία των
σταθμών.

 Διαχείριση των δεδομένων των εγκατεστημένων σταθμών με χρήση του λογισμικού Meteoview2 από οποιονδήποτε
Η/Υ, tablet, iPad ή smart phone με πρόσβαση στο διαδίκτυο, δυνατότητα παράλληλης αυτόματης σύνδεσης σε
κεντρική βάση δεδομένων (Oracle ή SQL server), δυνατότητα ταυτόχρονης δημιουργίας πολλαπλών γραφικών
παραστάσεων, ορισμό πολλαπλών συναγερμών, αποστολή προσωπικών συναγερμών (email/SMS/Viber),
αποστολή των τελευταίων μετρήσεων με SMS, παραμετροποίηση μεταβλητών του πυρήνα του συστήματος όπως
π.χ. μέγιστος χρόνος (σε λεπτά), ασφαλής επικοινωνία με τον server μέσω υψηλής αξιοπιστίας TLS διασύνδεσης.

Η ύπαρξη χρονοσειρών αξιόπιστων υδρολογικών μετρήσεων αποτελεί πολύτιμη πληροφορία καθώς εξασφαλίζει την
αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα των σχεδιαζόμενων μέτρων αντιμετώπισης των κινδύνων και των επιπτώσεων τους.

Gill MaxiMet GMX531
Μετεωρολογικός σταθμός 

(Βαρομετρική πίεση, ταχύτητα & 

διεύθυνση ανέμου, 

θερμοκρασία, υγρασία, ηλιακή 

ακτινοβολία)

EML Kalyx-RG Βροχομετρητής

Σύστημα Τροφοδοσίας
Ηλιακός συλλέκτης Victron Energy

Ρυθμιστής φόρτισης Victron Energy Blue 

Solar pwm 12V 5A

METEOVIEW2
Λογισμικό διαχείρισης και 

παρακολούθησης περιβαλλοντικών 

δεδομένων

YDOC ML 217-ADS-DC-NM
Καταγραφική Μονάδα για συλλογή και 

αποστολή δεδομένων
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