
Απομακρυσμένη
Επιτήρηση και
Έλεγχος Σκαφών
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Clever technologies for Smartboats                                                                                                                                                                                               



Το SmartBoat Server
είναι μια εφαρμογή για
τον απομακρυσμένο
έλεγχο και επιτήρηση
σκαφών,
προσαρμοσμένο στις
ανάγκες αυτών.
Καταγράφει και
αποθηκεύει με μεγάλη
συχνότητα και ακρίβεια
δεδομένα για την θέση
του σκάφους και τα
δεδομένα από τα
αισθητήρια που είναι
εγκατεστημένα σε αυτό.

Απομακρυσμένη επιτήρηση
Σκάφους

Είναι ένα ισχυρό
εργαλείο δημιουργίας 
 αναφορών και
ιστορικών δεδομένων.
Αναλύστε τις διαδομές
σας και δείτε σε
γραφήματα τα στοιχεία
των αισθητηρίων που
είναι συνδεμένα στην
SmartBoat συσκευή σας.
Μπορείτε να εξάγετε τα
δεδομένα αυτά σε αρχεία
ώστε να τα
χρησιμοποιήσετε σε
άλλες εφαρμογές.

Άμεσες Ειδοποιήσεις
για επιλεγμένα
συμβάντα που
λαμβάνουν χώρα στο
σκάφος σας. Πλεύση σε
αβαθή νερά, λειτουργία
μηχανής σκάφους σε
υψηλές στροφές,
απομάκρυνση του
σκάφους από
"κλειδωμένη" θέση είναι
λίγα παραδείγματα από
τις ειδοποιήσεις που
μπορείτε να λαμβάνετε. 
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Basic model

Μικρή και αδιάβροχη
συσκευή με πολλές
δυνατότητες

Ζωντανά τη θέση του σκάφους με απεικόνιση στην πλατφόρμα SmartBoat με πολύ συχνή ανανέωση.

Ταχύτητα σκάφους

Τάση μπαταριας σκάφους (στην οποία είναι συνδεδεμένη η συσκευή SmartBoat) .

Μπαταρία συσκευής SmartBoat. Στην περίπτωση διακοπής της τροφοδοσίας, η συσκευή συνεχίζει τη λειτουργία της.

Ισχύς σήματος GSM δικτύου.

Αριθμός συνδεμένων δορυφόρων GPS.

BlueTooth συνδεσιμότητα με εφαρμογή android SmartBoat BT για τοπικό έλεγχο του συστήματος.

Δυνατότητα σύνδεσης 4 ανεξάρτητων θερμομέτρων (επιτήρηση ψυγείων, εσωτερικού χώρου κ.α.)

Αυτόματη καθημερινή αναφορά διαδρομής του σκάφους με απεικόνιση σε χάρτη και αποστολή στο e-mail σας.

Ειδοποιήσεις για συμβάντα που χρειάζεται να γνωρίζετε (π.χ. σκάφος εκτός οριοθετημένης από εσάς περιοχής, χαμηλή τάση
μπαταρίας κ.α.)

H συσκευή αναγνωρίζει κακόβουλη ενέργεια jamming (εντοπίζει συσκευές που παρεμβάλουν στα δίκτυα κινητής με σκοπό την
αποκοπή της επικοινωνίας της συσκευής με την πλατφόρμα).Σε αυτή την περίπτωση η συσκευή μπορεί να ενεργοποιήσει μια έξοδο
(ρελέ).

Η συσκευή διαθέτει 3 ψηφιακές εισόδους για την διασύνδεση με άλλα συστήματα του σκάφους,πχ επαφή σφάλματος κλιματισμού.
Δαθέτει 2 ψηφιακές εξόδους για τον έλεγχο π.χ. Φώτων. Διαθέτει 1 αναλογική είσοδο για την σύνδεση π.χ. τάση μπαταρίας μηχανής.

Τιμές :

SmartBoat basic συσκευή :            100 Ευρώ
SmartBoat ετήσια συνδρομή :      120 Ευρώ
SmartBoat εγκατάσταση :                 50 Ευρώ

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται  ΦΠΑ 24%

Με την Συσκευή Basic έχετε :

Η συσκευή μεταδίδει ζωντανά τα δεδομένα όταν βρίσκεται εντός δικτύου GSM. Στην Περίπτωση που βρεθεί εκτός δικτύου, αποθηκεύει τα δεδομένα και
τα στέλνει αμέσως μόλις επανασυνδεθεί. Η συσκευή συνδέεται σε 151 χώρες αύτοματα χωρίς επιπλέον χρεώσεις. Στην Ελλάδα συνδέεται αυτόματα στο
δίκτυο με το ισχυρότερο σήμα (Cosmote,  Vodafone, Wind) στην περιοχή.
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Ολοκληρωμένος έλεγχος.
Επεκτάσιμο και δυνατότητα
σύνδεσης με NMEA2000

Advance model

Δυνατότητα σύνδεσης και άντλησης δεδομένων από συσκευές με σειριακή σύνδεση (RS232 & RS485)

Δυνατότητα σύνδεσης κάμερας  0.3MPixels

Δυνατότητα επέκτασης ψηφιακών εισόδων και εξόδων συστήματος για μεγαλύτερη εποπτεία και περισσότερους χειρισμούς.

Δυνατότητα σύνδεσης με το δίκτυο NMEA2000 του σκαφους με το μοντέλο Advance +NMEA2000. 

Τιμές :

SmartBoat Advance συσκευή                                  :   180 Ευρώ

SmartBoat ετήσια συνδρομή                                   :   216 Ευρώ
SmartBoat εγκατάσταση                                            :   Προσφορά

Με την Συσκευή Advance έχετε επιπλέον της Basic:

SmartBoat Advance συσκευή +NMEA2000      :  390 Ευρώ

Μετάδοση δεδομένων βυθομέτρου και αποστολή ειδοποίηση σε περίπτωση πλεύσης σε αβαθή. 

Επιτήρηση στροφών μηχανής και ειδοποίηση σε περίπτωση συνεχόμενης λειτουργίας σε υψηλές στροφές.

Επιτήρηση συνδεμένων θερμομέτρων και θερμοκρασίών.

Eνημέρωση στην περίπτωση δυνατών ανέμων στην περιοχή που βρίσκεται το σκάφος.

Στοιχεία από τους φορτιστές, φωτοβολταΐκά και παροχή λιμένων.

Eιδοποιήσεις για συναγερμούς συστημάτων NMEA2000.

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται  ΦΠΑ 24%

Η συσκευή μεταδίδει ζωντανά τα δεδομένα όταν βρίσκεται εντός δικτύου GSM. Στην Περίπτωση που βρεθεί εκτός δικτύου, αποθηκεύει τα δεδομένα και
τα στέλνει αμέσως μόλις επανασυνδεθεί. Η συσκευή συνδέεται σε 151 χώρες αύτοματα χωρίς επιπλέον χρεώσεις. Στην Ελλάδα συνδέεται αυτόματα στο
δίκτυο με το ισχυρότερο σήμα (Cosmote,  Vodafone, Wind) στην περιοχή.
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Παγκόσμια κάλυψη!

Global model
Παγκόσμια κάλυψη για αδιάλειπτη μετάδοση  δεδομένων προς τον SmartBoat Server. Η συσκευή χρησιμοποιεί το δίκτυο  GSM

όταν είναι διαθέσιμο και όταν αυτό χαθεί, μεταδίδει τα δεδομένα μέσω του δορυφορικού συστήματος Iridium.

Τιμές :

SmartBoat Global συσκευή       :        1900 Ευρώ

Με την Συσκευή Global έχετε επιπλέον της Advance:

SmartBoat ετήσια συνδρομή   :        1000 Ευρώ
SmartBoat εγκατάσταση            :        Προσφορά

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται  ΦΠΑ 24%
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Τηλέφωνο
+30 694 423 8389

Επικοινωνία

Διεύθυνση Email 

info@smartboat.info

Ιστόσελίδα
www.smartboat.info
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https://www.youtube.com/watch?v=K9EE7tiAR5I
https://www.instagram.com/smarboat/?igshid=o9z0um45is4y
https://www.facebook.com/SmartBoat.info

