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Rejestrator temperatury POWERGSM3.1:
Urządzenie służące do rejestracji temperatury oraz powiadamiania o wzroście bądź spadku
temperatury w lodówce. Moduł, zarejestrowaną temperaturę wysyła za pośrednictwem
Internetu na specjalne serwery, gdzie można sobie zapisy przeglądać w formie wykresów,
temperatury w lodówce. Pomiary można wyeksportować do formatu Excella i wydrukować
bądź tworzyć z nich statystyki.
Urządzenie oferuje także możliwość wysyłania SMSów na telefony, informujące o spadku bądź
wzroście temperatury poniżej lub powyżej zadanych parametrów.
W skład urządzenia wchodzą moduł GSM z czujnikiem temperatury, zasilacz wraz z modułem
podtrzymującym pracę urządzenia przez ok. tydzień w przypadku braku zasilania.
We własnym zakresie należy się zaopatrzyć w kartę SIM zapewniającą łączność urządzenia z
serwerami oraz możliwością wysyłania SMSów. W przypadku rejestratorów polecana jest
karta prepaid Orange Free (ze względu na niskie koszty utrzymania). W przypadku chęci
skorzystania z innych operatorów bądź kart abonamentowych prosimy o kontakt.
Temperatury w lodówkach możemy obejrzeć w każdej chwili z każdego miejsca na świecie za
pośrednictwem Internetu i zwykłej przeglądarki, lub ze smartfonu dzięki aplikacjom na system
iOS i Android.
Przykładowy główny pulpit rejestratora, na którym możemy zobaczyć temperatury w
lodówkach, oraz czy komunikacja z urządzeniem przebiegła prawidłowo i kiedy nastąpiła.

Przykładowy panel wykresów, gdzie możemy obejżeć na wykresach przebieg temperatury w
lodówce. Wykresy można dowolnie powiększać, aby zobaczyć szczegółowy wykres np. tylko
dla konkretnej godziny. Z tego poziomu, możemy też wyeksportować dane do pliku, aby je
wydrukować, czy przechowywać w przypadku kontroli, albo np. w programie Excell je obrobić.
Wykresy można także w prosty sposób zapisać w formie pliku graficznego (obrazka) na
komputerze dzięki opcji „pobierz wykres”.

Powiększony wykres przedstawiający jedną godzinę pracy lodówki.

Fragment arkuszu Excella po weksportowaniu danych z urządzenia.

Puplit „Akcji Warunkowych” Warunkowe akcje, pozwalają dokładnie zdefiniować komu i w
jakiej sytuacji mają być wysyłane powiadomienia, czyli, że np. powiadomienia mają być
wysyłane po godzinach pracy przychodni w sytuacji, kiedy temperatura w lodówce wzrośnie
powyżej 8oC lub spadnie poniżej 2oC.

Pulpit dodawania akcji

Wygląd aplikacji na Smartfona:

CENA: 1499,00 PLN NETTO (1844 PLN BRUTTO)
W skład ceny wchodzi także montaż u klienta i szkolenie (do 50 km od siedziby firmy).
Dojazd do klienta powyżej 50 km - 1,30 PLN NETTO/km w obie strony.
Opcje dodatkowe:
•

Monitorowanie dodatkowej lodówki (max 12) - 150,00 PLN NETTO/szt.

(wszystkie monitorowane lodówki muszą znajdować się w bliskiej odległości od siebie. Nie mogą być w różnych
pomieszczeniach ze względu na długość przewodów czujników.)
•

Informacja o braku zasilania – 100,00 PLN NETTO

