TOURIST
Meteostanice pro turistiku a rekreační střediska

Wario Weather je vysoce moderní a kompaktní meteostanice vhodná pro vyhodnocování aktuálního stavu a předpovědi počasí přímo v místě vašeho hotelu, rekreačního střediska či sportovního areálu. Výhodou meteostanice je
ukládání veškerých naměřených dat pro následnou možnost statistického vyhodnocení a srovnávání historických dat.
Veškeré statistiky a srovnání lze zobrazit v přehledných grafech až 10 let nazpět, díky vlastní vnitřní paměti meteostanice. Vypočítávána a ukládána jsou i dosažená maxima a minima ze všech senzorů pro dané období. Jednoduchá
integrace meteostanice do vlastních internetových stránek navíc umožňuje zprostředkovat aktuální stav počasí
návštěvníkům vašeho webu. Kompaktnost zařízení a jednoduchá instalace zajišťuje dlouhodobý a bezproblémový
provoz bez dalších skrytých poplatků či nákladů na servis.

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 PRO TURISTIKU A VOLNÝ ČAS
Přizpůsobení formy odpočinku aktuálnímu stavu a předpovědi počasí
Včasné varování osob při náhlé či neočekávané změně počasí
Zobrazení historických dat včetně dosažených minimálních a maximálních 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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TOURIST
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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