GUARD
Ochrana zdraví a majetku

Wario Weather je vysoce moderní a kompaktní meteostanice vhodná pro vyhodnocování aktuálního stavu a předpovědi počasí a právě na základě znalosti aktuálního stavu počasí a jeho trendech lze předcházet spoustě neočekávaných situací, které mohou souviset s ochranou zdraví nebo majetku. Například kolísání teploty okolo bodu mrazu s
sebou vždy nese rizika, na které vás meteostanice upozorní. Pomáhá chránit zdraví nebo majetek včasným varováním
před dlouhodobou nebo náhlou změnou stavu počasí. Na základě vyhodnocování například nárazového větru nebo
vysokého množství dešťových srážek lze následně deﬁnovat horní mez pro zajištění ochrany zdraví nebo majetku.
Meteostanice ukládá do vnitřní paměti veškerá naměřená data, která si lze zobrazovat až 10 let nazpět a to vše
prostřednictvím přehledných grafů, statistik maximálních a minimálních hodnot a dalších informací. Jistě užitečnou
funkcí je také volba zasílání emailu s upozorněním v případě splnění konkrétní uživatelem deﬁnované podmínky.

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 OCHRANU ZDRAVÍ A MAJETKU
Ochrana osob při náhlé změně počasí formou včasného varování
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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GUARD
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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