
Monitorovanie teploty, vlhkosti a pohybu 

Airo Sensor T / TRH / T ER THR ER

Moderné riešenie pre bezdrôtové merania s prístupom ku
meracím reportom kedyko¾vek a z akéhoko¾vek zariadenia
pripojeného na internet.

Hlavné vlastnosti:
- Nie je potrebná žiadna kabeláž
- Nie je potrebný žiadny softvér nainštalovaný v PC
- Prístup ku meracím reportom cez web
- Archív meracích reportov, alarmov na cloude
- Životnos�• datalogera a batérie 10 rokov, dataloger sa umiestni na pozíciu a už nie je potrebné s ním niè 
robi�•
- Pohybový snímaè môže identifikova�• nepovolané odobratie datalogera z držiaku
- Generovanie meracích reportov cez smartfón alebo PC pripojenom na internet
- Zasielanie e-mailov pre hlásenie alarmov  prekroèenie teploty / vlhkosti, opätovná notifikácia, keï sú 
hodnoty OK
- Údaje a alarmy kedyko¾vek dostupné na akomko¾vek zariadení s prístupom na internet
- Nie je potrebná žiadna údržba datalogerov, dlhodobá stabilita presnosti merania
- Datalogery sú vhodné pre meranie takmer pre všetky druhy priemyslu, sklady, chladnièky, prepravu 
citlivých potravín, liekov a pod.
- Akcelosenzor zistí pohyb datalogera a spustí, resp. zastaví meranie a záznam (ideálne pre prepravu 
tovaru)
- Automatické rozpoznanie modulu Access point a párovanie v prípade, že sa dataloger premiestuje na iné 
miesto merania, ktoré je v dosahu Access pointu. 
- Prístup ku webovému softvéru SenseAnywhere pre celkový manažment všetkých datalogerov a meraní.
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Pripojte datalogery na Cloud

Internetový modul Access Point

Internetový modul Access Point je urèený na pripojenie datalogerov Airo Sensor na 

Cloud. Wireless komunikácia medzi datalogermi a modulom Access Point je 

dvojcestná. Dataloger automaticky rozpozná Access Point na ktoromko¾vek mieste 

a posiela údaje do centrálnej databázy, ktorá pošle potvrdenie úspešného prijatia. 

Po prijatí potvrdenia sa správa vymaže z pamäti datalogerov. Modul Access point 

sa pripojí do najbližšej internetovej prípojky (dodaným) UTP káblom a tiež sa pripojí 

cez adaptér na napájanie. 

Internetový modul Access point je dostupný v prevedení pre vnútorné použitie 

alebo v ochrannej skrinke pre vonkajšie použitie.

Access Point
vnútorný

Internetový Access 
Point je ekonomický a 
spo¾ahlivé plug and 
play zariadenie, ktoré
spája wireless 
datalogery Airo Sensor 
so Službou Sense 
Anywhere na Cloude. 



Access Point pre vnútorné použitie
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