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Παρακολούθηση με χρήση του διαδικτύου των real time μετρήσεων από οποιονδήποτε 
υπολογιστή, tablet ή smartphone. Δυνατότητα καθορισμού δικαιωμάτων χρήστη 
(Authentication & Authorization) και δυνατότητα προβολής των τελευταίων μετρήσεων 
καθώς και πληροφοριών του σταθμού. Απευθείας λήψη και καταχώρηση των μετρήσεων 
μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας με δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων ανά σταθμό και 
ανά αισθητήρα καθώς και αποστολής πολλαπλών ειδοποιήσεων από κάθε αισθητήρα 
προς επιλεγμένους χρήστες. Η ειδοποίηση γίνεται μέσω e-mail.

Μετεωρολογικός σταθμός Gill
Δυνατότητα μέτρησης ταχύτητας / διεύθυνσης ανέμου, ριπές, θερμοκρασίας, σχετικής 
υγρασίας, σημείο δρόσου, βαρομετρικής πίεσης, ηλιακής ακτινοβολίας, βροχόπτωσης.

Αυτόματος ενιαίος μετεωρολογικός σταθμός GILL Series με ανεμόμετρο υπερήχων για 
μειωμένες απαιτήσεις συντήρησης και επιπλέον, κατά επιλογή αισθητήρες ανάλογα με 
την εκάστοτε εφαρμογή. Διαθέτει δείκτη προστασίας IP66, κλωβό προστασίας, εσωτερική 
πυξίδα, θέρμανση, διαφορετικά πρωτόκολλα επικοινωνίας και δυνατότητα GPS ανάλογα 
με το μοντέλο. Τέλος, η χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση τον καθιστά ιδανικό για σύνδεση 
σε ενεργειακά αυτόνομους σταθμούς. Η συνολική σειρά είναι διαθέσιμη με 2 έτη εγγύηση 
από τον κατασκευαστή (Αγγλία).

ML-x17, 2G/3G/4G(LTE-M) Data Logger
Το YDOC ML-x17 είναι μια χαμηλής κατανάλωσης καταγραφική μονάδα με 
ενσωματωμένο μόντεμ 2G, 3G ή 4G. Διαθέτει εσωτερικό αισθητήρα θερμοκρασίας, κάρτα
micro SD 8GB και 2FF υποδοχή κάρτας SIM. Διατίθεται σε διαφορετικές εκδόσεις 
τροφοδοσίας: 3.6v μπαταρία λιθίου (μη επαναφορτιζόμενη), τάση εισόδου 8…30 VDC ή 
ενσωματωμένο πάνελ 1W με 3 x AA φορτιστή NiMH. 
Η καταγραφική μονάδα YDOC διαθέτει 5 αναλογικές εισόδους για σύνδεση αναλογικών 
αισθητήρων, 3 ψηφιακές εισόδους (pulse, status ή online timer), εσωτερικούς αισθητήρες 
(μέτρηση τάσης μπαταρίας, θερμοκρασία επεξεργαστή, ποιότητα σήματος κινητής 
τηλεφωνίας) και 1 σειριακή είσοδο για σύνδεση ASCII, NMEA, ModBus και SDI-12. 
Η αποστολή δεδομένων γίνεται σε  HTTP(S), FTP(S), e-mail, secure TCP ή MQTT σε 
οριζόμενα χρονικά διαστήματα από 1 λεπτό έως 24 ώρες.
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Οι λύσεις που προτείνουμε παραμετροποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε εφαρμογής. 
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.
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