
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



Ιδανική για άμεση ενημέρωση των συνθηκών που 
επικρατούν σε απομακρυσμένες εγκαταστάσεις. 
Επίβλεψη εργοταξίων, κτηνοτροφικών μονάδων, 

καλλιεργειών, δρυμών, δασών, φαραγγιών 

• άμεση και συνεχής ενημέρωση για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν
στην περιοχή της εγκατάστασης. Ακόμα και την νύχτα, με ανεπαρκή
φωτισμό, ο ήχος πληροφορεί για ένταση ανέμου και βροχόπτωση. Για
πληρέστερη πληροφόρηση συνδυάστε την MeteoCam με μετεωρολογικό
σταθμό. Αναλυτικά καιρικά δεδομένα αποστέλλονται αυτόματα στην
ιστοσελίδα σας. Επίσης ειδοποιήστε με email alerts αν κάποιες τιμές
περάσουν κάποια καθορισμένα από εσάς όρια (πχ σε περίπτωση
ισχυρών ανέμων, υψηλών ή πολύ χαμηλών θερμοκρασιών)

• ιδανική για επίβλεψη απομακρυσμένων εγκαταστάσεων. Προστασία
από κλοπές και ζημιές από έντονα καιρικά φαινόμενα σε κτηνοτροφικές
μονάδες, εργοτάξια, βιομηχανικές μονάδες, ενεργειακά πάρκα, εξοχικές
κατοικίες, αγροτικές εκτάσεις. Καταγραφή video μέσα στην κάμερα

• αξιοποίηση μετεωρολογικών δεδομένων για την καλύτερη απόδοση
καλλιεργειών (εφαρμογές precision pharming). Δημιουργία βάσης
καιρικών δεδομένων μέσα στην κάμερα και αποστολή τους σε εσάς

• άμεση ενημέρωση κοινού και αρμόδιων φορέων για τον καιρό σε
απομακρυσμένες περιοχές τουριστικής εκμετάλλευσης (δρυμούς,
φαράγγια) ώστε να διακοπεί η πρόσβαρη σε περίπτωση κακοκαιρίας ή
να υπάρξει έγκαιρη επέμβαση για την κατάσβεση πυρκαγιάς

• προσιτή και απλή λύση για ιδιώτες, χομπίστες, ραδιοερασιτέχνες, για να
προβάλλουν live video και τον καιρό από την περιοχή τους

• με ιδιαίτερα χαμηλή κατανάλωση, η MeteoCam είναι ιδανική για χρήση
σε απομακρυσμένες εγκαταστάσεις όπου το ρεύμα παρέχεται από
φωτοβολταϊκά πάνελς. Επίσης η MeteoCam 3G/4G ενσωματώνει 3G
module για λειτουργία σε εγκαταστάσεις χωρίς επίγειο internet

• σημαντική αύξηση επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας σας και τουριστική
προβολή της περιοχής με έως και πάνω από 1000 επισκέψεις ημερησίως



MeteoCams με μετεωρολογικούς σταθμούς σε δασικές περιοχές, δρυμούς,  
καλλιέργειες και απομακρυσμένες εγκαταστάσεις ενημερώνουν με live video 
και αναλυτικά καιρικά δεδομένα ιδιώτες, φορείς και το κοινό



για περισσότερες πληροφορίες και live κάμερες επισκεφθείτε

www.meteocam.grwww.meteocam.gr


