
Ελληνική, πρωτοποριακή, ολοκληρωμένη λύση 

για 24ωρη ζωντανή video κάλυψη και καιρικά δεδομένα 

από το σημείο της εγκατάστασης στην ιστοσελίδα σας 

απλά και οικονομικά! 

high definition 
live streaming camera

Σας παρέχει:

• συνεχές 24ώρο live video streaming με ήχο σε οποιονδήποτε media server

• σύνδεση στο Internet μέσω 3G δικτύου κινητής τηλεφωνίας, όπου δεν
υπάρχει επίγεια σύνδεση (ADSL), με ενσωματωμένο 3G module

• ανάλυση video έως Full HD και στατικής εικόνας έως 5 Mpixel

• καταγραφή μέσα στην κάμερα video και στατικής εικόνας

• web admin interface για ρυθμίσεις και διαχείριση

• εξωτερικού χώρου, θερμοκρασία λειτουργίας ‐10 έως +60o C

• αυτόματη ενημέρωση λογισμικού με τις νεότερες εκδόσεις

• έξοδος USB και Ethernet

• διαστάσεις: 190x140x140mm, βάρος 1Κg, εγγύηση 1 έτους

Κερδίζετε:

• ενοποίηση  σε ένα προϊόν. Χαμηλό κόστος, απλούστατη εγκατάσταση, άμεση
λειτουργία (δεν απαιτεί ειδικές γνώσεις, ρυθμίσεις, PC ή άλλο εξοπλισμό)

• χαμηλή κατανάλωση. Κατάλληλο για απομακρυσμένες εγκαταστάσεις που
τροφοδοτούνται από φωτοβολταϊκά, mobile εφαρμογές

• αξιοπιστία, σταθερότητα, αυτόματη συνεχής λειτουργία χωρίς επίβλεψη,
επανεκκίνηση  μετά από πιθανή διακοπή ρεύματος

meteocam



τοποθεσία, 
ημερομηνία και 
ώρα ανανέωσης 
των δεδομένων

live video stream με 
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τρέχοντα 
μετεωρολογικά 
δεδομένα

μέγιστα και 
ελάχιστα 
τελευταίου 
εικοσιτετραώρου 

γραφήματα

Σε συνδυασμό με μετεωρολογικό σταθμό
η MeteoCam παρέχει επιπλέον:

• αυτόματη λήψη δεδομένων και ενημέρωση της ιστοσελίδας σας

• δημιουργία βάσης δεδομένων και αποστολή τους σε 
οποιονδήποτε web server ή στον ενσωματωμένο web server

• δυνατότητα backup και μεταφοράς της βάσης σε άλλη 
MeteoCam

• email alerts όταν η ταχύτητα ανέμου ή η θερμοκρασία ή το ύψος 
βροχής ξεπερνά προκαθορισμένη από εσάς τιμή 

• δυνατότητα συνεργασίας με μετεωρολογικούς σταθμούς Davis, 
Oregon Scientific, Watson και άλλους



Ιδανική λύση για την προβολή τουριστικών 
επιχειρήσεων  (ξενοδοχείων, εστιατορίων, beach 
bars) και την καθημερινή επαφή με του κοινού 

με την ιστοσελίδα τους

• προσελκύει το ενδιαφέρον των επισκεπτών. Από 100 έως και πάνω από
1000 επισκέψεις καθημερινά

• αυξάνει την λειτουργικότητα της σελίδας σας και τις πληροφορίες που
παρέχονται στο κοινό

• επανειλημμένες επισκέψεις. Με το live video το κοινό επανέρχεται για
να δει τον καιρό, το ηλιοβασίλεμα, την θάλασσα ή την κίνηση στην
περιοχή. Σε περιοχές με σπορ (πχ surfing), ο μετεωρολογικός σταθμός
συνιστάται καθώς οι surfers θα ελέγχουν τον καιρό από την σελίδα σας
πριν από κάθε επίσκεψη στην παραλία

• λόγω αύξησης της επισκεψιμότητας η επιχείρησή σας παρουσιάζεται
υψηλότερα στις μηχανές αναζήτησης έναντι των ανταγωνιστών

• καταγραφή video και εικόνων μέσα στην κάμερα. Το καταγεγραμμένο
υλικό μπορεί να χρησιμεύσει σε περίπτωση συμβάντος ή ατυχήματος

• το καταγεγραμμένο υλικό μπορεί να αξιοποιηθεί στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης της επιχείρησής σας (Facebook, YouTube, Pinterest)

• δυνατότητα δημιουργίας καναλιού στο internet. Προβάλλεται live video
συγκεκριμένες ώρες και δικά σας διαφημιστικά videos τις υπόλοιπες
ώρες (πχ κατά την νύχτα)

• όταν υπάρχει μετεωρολογικός σταθμός αποστέλλονται αυτόματα
ειδοποιήσεις (email alerts) αν η θερμοκρασία ή ο άνεμος ξεπεράσουν
προκαθορισμένες τιμές για να προφυλάξετε τις εγκαταστάσεις σας από
τυχόν ζημιές (σε περίπτωση ισχυρού ανέμου ή ακραίων θερμοκρασιών)

• αν στον χώρο σας διοργανώνονται δεξιώσεις ή γάμοι μπορείτε να τα
προβάλετε ζωντανά προσφέροντας έξτρα υπηρεσίες στους πελάτες σας



MeteoCams σε ξενοδοχεία και εστιατόρια προβάλλουν την θέα, σε beach 
bars και παραθαλάσσιες επιχειρήσεις ενημερώνουν για την κατάσταση στην 
παραλία και τον άνεμο, σε χιονοδρομικά κέντρα για την κατάσταση στις 
πίστες και τον καιρό στο βουνό



για περισσότερες πληροφορίες και live κάμερες επισκεφθείτε

www.meteocam.grwww.meteocam.gr


