MEDI
Využití meteostnice ve zdravotnicví

Wario Weather je vysoce moderní a kompaktní meteostanice vhodná pro vyhodnocování aktuálního stavu a předpovědi počasí. Meteostanice je vhodná pro provozovatele zdravotnických služeb, jako jsou například seniorská centra nebo
rehabilitační střediska. Naměřené hodnoty počasí včas umožňují upozornit na náhlé změny počasí a meteostanice velmi
přesně vypočítává předpověď počasí ve vztahu ke svému konkrétnímu umístění. Velký počet senzorů je schopen vypočítat například také biometeorologickou zátěž, která je indikátorem očekávané zátěže organismu.

Používání meteostanice Wario Weather má celou řadu výhod. Naměřené hodnoty je možné si zobrazit na přehledném
grafu až 10 let nazpět. Intuitivní graﬁcké prostředí dále zobrazuje informace o krátkodobé předpovědi počasí, aktuální
zvěrokruh, fázi, čas východu a čas západu Měsíce, východ a západ Slunce, délku dne, kdo má v aktuální den svátek a
mnoho dalších doplňkových a užitečných hodnot. 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 VE ZDRAVOTNICTVÍ
Přesné a aktuální měření počasí v konkrétním bodě umístění meteostanice
Včasné varování osob při náhlé či neočekávané změně počasí
Výpočet předpovědi biometeorologické zátěže
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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MEDI
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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