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ΟΞΥΓΟΝΟΜΕΤΡΟ 
 
Smart oxy, το πιο οικονομικό οξυγονόμετρο στον 
κόσμο. Φορητή μονάδα μέτρησης οξυγόνου με 
ταυτόχρονη μέτρηση θερμοκρασίας. 
Χαρακτηριστικά: αυτόματο καλιμπράρισμα, 
μπαταρία λιθίου, συνθετικό ανθεκτικό υλικό, 
Bluetooth σύνδεση με smartphone, App. για 
smartphone. Η συσκευασία περιλαμβάνει: 
αισθητήρα, φορτιστή μπαταρίας, ανταλακτικά (125 
cc διάλυμα ηλεκτρολύτη, 10 μεμβράνες, 1 o-ring 
μικρό, 1 o-ring μεσαίο), οδηγίες, τσάντα 
μεταφοράς. 
 



 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ 
 
Συνθετικό υλικό ανθεκτικό και με εύκολη αλλαγή 
μεμβράνης και μόνο στην περίπτωση που θα 
χτυπηθεί ή θα σχισθεί για κάποιο λόγο. H σύνδεση 
με τη μονάδα έλεγχου γίνεται με καλώδιο διπολικό 
και μέχρι 200 m. Box δεδομένων που συνδέεται 
στο display μέσω radiomodem, εφοδιασμένο από 
εισόδους για μέτρηση οξυγόνου και μία είσοδο για 
μέτρηση θερμοκρασίας και τις σχετικές εξόδους για 
συναγερμό και διάχυση οξυγόνου. 
 



 

ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 
 
Το προτεινόμενο σύστημα monitoring και έλεγχου 
προβλέπει ένα μοντέλο: 2 μετρητές διαλυμένου 
οξυγόνου με διαφορετικό βάθος μέτρησης, 1 
πίνακα έλεγχου, 1 μετρητή θερμοκρασίας, 1 
terminal απεικόνισης 1 modem GPRS Internet Οι 
πίνακες έλεγχου είναι κατάλληλοι για 
εγκαταστάσεις σε εξωτερικό περιβάλλον και σε 
βαθμό να αντέξουν στις χειρότερες ατμοσφαιρικές 
συνθήκες, περιέχουν όλο το ηλεκτρονικό μέρος 
έλεγχου, τα έξυπνα κέντρα έλεγχου, τις κάρτες 
επικοινωνίας τα φώτα κινδύνου Κάθε πίνακας 
έλεγχου είναι συνδεδεμένος με ασύρματο δίκτυο σε 
μια κεντρική ρύθμιση επιτρέπει τις ακόλουθες 
λειτουργίες: 
- εμφάνιση σε πραγματικό χρόνο των 
θεωρηθέντων παραμέτρων (οξυγόνο, θερμοκρασία 
κτλ) 
- ιστορική απεικόνιση των ελεγχθέντων 
παραμέτρων και γραφική τους επεξεργασία 
- καθορισμός - setpoint του συναγερμού και 
ενεργοποίηση προγραμματισμένης επέμβασης 
Επιπλέον το σύστημα μέσω terminal GPRS 
μεταδίδει τα στοιχεία σε άλλη περιοχή έλεγχου 
όπου χάρη στο software WFC επιτρέπει τον έλεγχο 
της μονάδας από οποιοδήποτε PC συνδεδεμένο 
στο internet. 
 



 

ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΛΛΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ 
 
Είναι δυνατό σε κάθε στιγμή να ελεγχθούν οι τιμές 
οξυγόνου μέσω του software καθώς επίσης και η 
θερμοκρασία. Τα δεδομένα απεικονίζονται γραφικά 
αλλά και σε φόρμα excel. Όλα τα δεδομένα 
αποθηκεύονται σε ένα database σίγουρο (backup 
εβδομαδιαίο) και κρατούνται σε καθορισμένο χρόνο 
από τον πελάτη. 
 



 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΟΝΟΥ ΑΠΟ 
ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
 
Η απάντηση στις απαιτήσεις έλεγχου χειρισμός και 
ανιχνευσιμότητα από απόσταση του γόνου. Το 
modem GPRS/GPS μεταδίδει στο web δίνοντας 
στοιχεία οξυγόνου θερμοκρασίας θεση οχήματος 
ταχύτητα και ανιχνευσιμότητα διαδρομής. 
 

 
 

Pilars για μαρίνα 
 

  



  

  



  



 

 

 


