
Ελληνική, πρωτοποριακή, ολοκληρωμένη λύση 

για 24ωρη ζωντανή video κάλυψη και καιρικά δεδομένα 

από το σημείο της εγκατάστασης στην ιστοσελίδα σας 

απλά και οικονομικά! 

high definition 
live streaming camera

Σας παρέχει:

• συνεχές 24ώρο live video streaming με ήχο σε οποιονδήποτε media server

• σύνδεση στο Internet μέσω 3G δικτύου κινητής τηλεφωνίας, όπου δεν
υπάρχει επίγεια σύνδεση (ADSL), με ενσωματωμένο 3G module

• ανάλυση video έως Full HD και στατικής εικόνας έως 5 Mpixel

• καταγραφή μέσα στην κάμερα video και στατικής εικόνας

• web admin interface για ρυθμίσεις και διαχείριση

• εξωτερικού χώρου, θερμοκρασία λειτουργίας ‐10 έως +60o C

• αυτόματη ενημέρωση λογισμικού με τις νεότερες εκδόσεις

• έξοδος USB και Ethernet

• διαστάσεις: 190x140x140mm, βάρος 1Κg, εγγύηση 1 έτους

Κερδίζετε:

• ενοποίηση  σε ένα προϊόν. Χαμηλό κόστος, απλούστατη εγκατάσταση, άμεση
λειτουργία (δεν απαιτεί ειδικές γνώσεις, ρυθμίσεις, PC ή άλλο εξοπλισμό)

• χαμηλή κατανάλωση. Κατάλληλο για απομακρυσμένες εγκαταστάσεις που
τροφοδοτούνται από φωτοβολταϊκά, mobile εφαρμογές

• αξιοπιστία, σταθερότητα, αυτόματη συνεχής λειτουργία χωρίς επίβλεψη,
επανεκκίνηση  μετά από πιθανή διακοπή ρεύματος

meteocam



τοποθεσία, 
ημερομηνία και 
ώρα ανανέωσης 
των δεδομένων

live video stream με 
ήχο

τρέχοντα 
μετεωρολογικά 
δεδομένα

μέγιστα και 
ελάχιστα 
τελευταίου 
εικοσιτετραώρου 

γραφήματα

Σε συνδυασμό με μετεωρολογικό σταθμό
η MeteoCam παρέχει επιπλέον:

• αυτόματη λήψη δεδομένων και ενημέρωση της ιστοσελίδας σας

• δημιουργία βάσης δεδομένων και αποστολή τους σε 
οποιονδήποτε web server ή στον ενσωματωμένο web server

• δυνατότητα backup και μεταφοράς της βάσης σε άλλη 
MeteoCam

• email alerts όταν η ταχύτητα ανέμου ή η θερμοκρασία ή το ύψος 
βροχής ξεπερνά προκαθορισμένη από εσάς τιμή 

• δυνατότητα συνεργασίας με μετεωρολογικούς σταθμούς Davis, 
Oregon Scientific, Watson και άλλους



MeteoCam 3G/4G: Ιδανική για mobile εφαρμογές σε 
όχημα ή σκάφος, live broadcast εν κινήσει και όπου 
δεν είναι δυνατή η σύνδεση στο Internet μέσω ADSL

• με το ενσωματωμένο 3G module η Meteocam 3G/4G λειτουργεί
οπουδήποτε υπάρχει δίκτυο 3G κινητής τηλεφωνίας. Σε θάλασσα ή
βουνό, όχημα ή σκάφος, η κάμερα αρχίζει την απευθείας μετάδοση
αμέσως μόλις τροφοδοτηθεί με ρεύμα, χωρίς καμία επιπλέον ρύθμιση

• σε πλοία / σκάφη: απευθείας μετάδοση ιστιοπλοϊκού αγώνα από κάμερα
σε σκάφος, κάλυψη μαθητικών και ερευνητικών projects (MeteoCams σε
ωκεανογραφικά του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), προβολή διαδρομής καθώς το σκάφος
προσεγγίζει μέρη ιδιαίτερης ομορφιάς ή λιμάνια, έλεγχος επιβίβασης ‐
αποβίβασης σε οχηματαγωγά από τα κεντρικά ναυτιλιακής εταιρείας,
άμεση ενημέρωση ταξιδιωτών και πρακτόρων για την θέση και την
κατάσταση του πλοίου (πλησιάζει στο νησί, επιβιβάζει, καθυστερεί, κλπ)

• σε οχήματα: live προβολή ταξιδιού σε ενδιαφέρουσες διαδρομές,
ενημέρωση κέντρου για την θέση του οχήματος, κάλυψη αγώνων εν
κινήσει, προβολή πολιτιστικών, αθλητικών, μαθητικών κ.ά. εκδηλώσεων
σε χώρους όπου δεν υπάρχει ADSL. Δημοσιογραφική κάλυψη γεγονότων

• σε συνδυασμό με μετεωρολογικό σταθμό, η MeteoCam αποστέλλει
αναλυτικά μετεωρολογικά δεδομένα από το σημείο που βρίσκεται κάθε
στιγμή. Ιδανική για πυροσβεστικά οχήματα και ομάδες πυροπροστασίας.
Το κέντρο βλέπει ζωντανά την εξέλιξη της πυρκαγιάς, την θέση και τις
ενέργειες των πυροσβεστών ενώ λαμβάνει πολύτιμα καιρικά δεδομένα
για τον συντονισμό των ενεργειών και την προστασία του προσωπικού

• καταγραφή video και εικόνων υψηλής ανάλυσης μέσα στην κάμερα. Το
καταγεγραμμένο υλικό μπορεί να χρησιμεύσει είτε σε περίπτωση
ατυχήματος, συμβάντος, είτε για αρχειοθέτηση και περαιτέρω προβολή
εκδηλώσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, YouTube ,κλπ)

• αύξηση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας σας. Έως και πάνω από
1000 επισκέψεις ημερησίως ανάλογα με το τι προβάλετε

• δυνατότητα τροφοδοσίας από πηγή 12V (από αναπτήρα αυτοκινήτου) ή
και με ενσωματωμένη μπαταρία με αυτονομία έως 3 μέρες



MeteoCam 3G σε mobile εφαρμογές αποστέλλουν live video με ήχο από 
πλοίο, σκάφος, όχημα εν κινήσει.  Απευθείας μετάδοση ιστιοπλοϊκών 
αγώνων, εκπαιδευτικών εκδρομών και ερευνητικών ταξιδιών 



για περισσότερες πληροφορίες και live κάμερες επισκεφθείτε

www.meteocam.grwww.meteocam.gr


