AGRO
Využití meteostanice v zemědělství

Wario Weather je vysoce moderní a kompaktní meteostanice vhodná pro vyhodnocování aktuálního stavu a předpovědi počasí. Rychlé zpracovávání naměřených hodnot počasí a autonomní ovládání samotné meteostanice vám pomůže
na základě aktuálního stavu počasí přizpůsobovat například odvětrávání nebo vyhřívání skleníků či foliovníků. Meteostanice je schopna automaticky regulovat a načasovat zalévání nebo odvětrávání v závislosti na celé řadě parametrů
a ušetří vám tak spoustu práce a času. Ucelený přehled o počasí s možností zobrazení historických dat spolu s předpovědí počasí poskytuje zemědělcům komplexní nástroj pro dosažení optimálních výnosů.

Velkou výhodou je také celá škála přehledných funkcí a různých doplňkových parametrů zobrazovaných v přehledném
graﬁckém prostředí. Patří sem například krátkodobá předpověď počasí, zvěrokruh, východ, západ a aktuální fáze Měsíce,
východ a západ Slunce, délka dne, kalendářní svátek aj. Vše si navíc lze prohlížet nejen na počítači, ale také na chytrých
telefonech, tabletech, či jakémkoliv jiném zařízení, které má možnost přístupu na internet prostřednictvím internetového prohlížeče.

HLAVNÍ VÝHODY POUŽÍVÁNÍ METEOSTANICE V ZEMĚDĚLSTVÍ
Přesné a aktuální měření počasí v konkrétním bodě umístění meteostanice a jejím okolí
Možnost zobrazení historických dat prostřednictvím přehledných statistik a grafů až 10 let nazpět,
včetně dosažených maximálních a minimálních hodnot
Žádné další poplatky spojené s provozem a publikováním naměřených dat na internetu

Meteostanice vám poskytne možnost sdílet naměřená data na internetu prostřednictvím jednoduché integrace do
vlastních internetových stránek, anebo lze využít spoustu nástrojů a doplňků k přehlednému vyhodnocení počasí
s možností prohlížení historických naměřených hodnot přímo na stránkách www.meteo-pocasi.cz.
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Senzory

Senzory a hodnoty

Sdílení informací v cloudu

Externí senzory
vlhkosti a teploty

Prohlížení prostředí meteostanice
na různých zařízeních (TV, PC, tablet, mobil)

Ovládání externích zařízení
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