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Εμείς μετράμε δεδομένα
Εσείς κερδίζετε σε ποιότητα

METERSCOPE



Oι ανάγκες των επιχειρήσεων στο 
επίκεντρο μας
Η ορθή λειτουργία του εξοπλισμού κάθε 
επιχείρησης με αντικείμενο την παραγωγή, 
διακίνηση, αποθήκευση και διάθεση ευπαθών 
προϊόντων είναι ζήτημα ζωτικής σημασίας. 

Η ποιότητα των προϊόντων της εξαρτάται από την 
κατάλληλη διαχείριση τόσο των εγκαταστάσεών 
της (π.χ. θάλαμοι ψύξης, κατάψυξης, κλίβανοι, 
δεξαμενές, γραμμές παραγωγής) όσο και των 
διαδικασιών που ακολουθεί (π.χ. ωρίμαση, 
παστερίωση, υποκαπνισμός, καύση). 

Επιπλέον, η πρόληψη ζημιών και η συμμόρφωση 
με τους ισχύοντες κανονισμούς είναι επιτακτικές 
ανάγκες σε καθημερινό επίπεδο. 

Ταυτόχρονα επαγγελματίες, όπως τεχνικοί 
εγκαταστάσεων και σύμβουλοι επιχειρήσεων, 
χρειάζονται εργαλεία που διευκολύνουν την 
εργασία τους και προσδίδουν προστιθέμενη αξία 
στις υπηρεσίες που παρέχουν στους πελάτες 
τους. 

Σύστημα συλλογής και διαχείρισης 
δεδομένων Meterscope
Το Meterscope είναι ένα ολοκληρωμένο 
πληροφοριακό σύστημα που φέρνει την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο των 
εγκαταστάσεων στα χέρια σας εύκολα,  
αξιόπιστα και οικονομικά. 

Αποτελείται από τη διαδικτυακή πλατφόρμα 
Meterscope Manager και τα διασυνδεδεμένα 
καταγραφικά Meton.

Καταγραφικά Meton
Η σειρά καταγραφικών Meton είναι 
μικροϋπολογιστές που διασυνδέονται με 
αισθητήρια κάθε είδους, αλλά και με ελεγκτές 
που διαθέτουν το πρωτόκολλο επικοινωνίας 
ModΒus.

Επικοινωνούν με μια ευρεία γκάμα συσκευών, 
συλλέγοντας δεδομένα (θερμοκρασία, υγρασία, 
στάθμη κλπ) κι επιπλέον μπορούν να ρυθμίζουν 
από απόσταση κρίσιμες παραμέτρους 
λειτουργίας (π.χ. θερμοκρασία λειτουργίας, 
απόψυξη κλπ).

Πλατφόρμα διαχείρισης 
Meterscope Manager
Το Meterscope Manager επικοινωνεί με τα 
καταγραφικά Meton και προσφέρει άμεση εικόνα 
του εξοπλισμού. Το φιλικό περιβάλλον 
διαχείρισης είναι προσβάσιμο από οποιαδήποτε 
συσκευή με σύνδεση στο διαδίκτυο.

Αποθηκεύει και οπτικοποιεί τα μετρούμενα 
μεγέθη με εύχρηστο και εύληπτο τρόπο. 

Ειδοποιεί με e-mail, SMS και τηλεφωνική κλήση 
σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων ορθής 
λειτουργίας του εξοπλισμού που κάθε χρήστης 
ορίζει.

Επιτρέπει το διαμοιρασμό των δεδομένων με 
άλλους χρήστες π.χ. τεχνικούς, υπεύθυνους 
ποιότητας κλπ.

Το Meterscope ενορχηστρώνοντας τις διαδικασίες της 
τηλεμετρίας, της τηλε-ειδοποίησης και του τηλε-ελέγχου, 

μετατρέπει τις ανάγκες των επιχειρήσεων 
σε λειτουργικά πλεονεκτήματα.

Η Infoscope Hellas ιδρύθηκε το 2012 με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Η ιδρυτική ομάδα αποτελείται από νέους ηλεκτρολόγους μηχανικούς & μηχανικούς 

υπολογιστών, που διακρίνονται για το πάθος τους για την καινοτομία και την παραγωγή προϊόντων με ιδιαίτερη αξία για τους πελάτες τους. 

Εξειδικεύεται σε εφαρμογές τηλεμετρίας και πρωτότυπες διαδικτυακές εφαρμογές.

Πελάτες μας είναι επιχειρήσεις 
παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας 
τροφίμων, υπεραγορές, ξενοδοχεία, 
νοσοκομεία, φαρμακαποθήκες, 
μικροβιολογικά εργαστήρια κ.ά.
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Για περισσότερες πληροφορίες
επικοινωνήστε μαζί μας

Meton  Sense

Meton  Connect

Meton  Ease

Το Meton Ease είναι μια συσκευή ειδικά 
σχεδιασμένη για ασύρματη μετάδοση των 

δεδομένων μέσω WiFi απευθείας στη 
διαδικτυακή πλατφόρμα Meterscope Manager. 

Διαθέτει δύο θέσεις για καταγραφή 
θερμοκρασίας, μια θέση για καταγραφή 

υγρασίας και δύο ψηφιακές εισόδους. 
Λειτουργεί με μπαταρία, είναι πανεύκολο στην 

εγκατάσταση και ιδανικό για την κάλυψη των 
αναγκών μικρών επιχειρήσεων.

Το Meton Sense διαθέτει 6 αναλογικές/ 
ψηφιακές εισόδους με δυνατότητα επέκτασης 
έως 50 εισόδους, για μέτρηση θερμοκρασίας, 
υγρασίας, πίεσης, στάθμης και πολλών άλλων 

μεγεθών. Στη συσκευή συνδέονται αισθητήρια 
διαφόρων τύπων ανάλογα με τις ανάγκες και 

τις απαιτήσεις της εκάστοτε εφαρμογής. Είναι 
εύκολο στην εγκατάσταση και ενδείκνυται για 

επιχειρήσεις κάθε είδους. 

Γνωρίστε τα καταγραφικά
Meton

Γνωρίστε την πλατφόρμα  
Meterscope Manager

To Meton Connect διαθέτει όλα τα 
χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες του 
Meton Sense. Επιπλέον διασυνδέεται με 

ελεγκτές θερμοκρασίας (π.χ. Dixell, Pego, 
Eliwell κ.ά.) , PLC, αναλυτές και μετρητές 

ενέργειας. Έτσι  ο χρήστης έχει τη δυνατότητα  
να παραμετροποιεί και να τηλεχειρίζεται τις 

διασυνδεδεμένες συσκευές. Είναι εύκολο στην 
εγκατάσταση και καλύπτει ακόμη και τις πιο 

απαιτητικές εφαρμογές.   

Manager
Περιηγηθείτε στο περιβάλλον διαχείρισης  

με τα στοιχεία πρόσβασης του 
δοκιμαστικού λογαριασμού.

Διεύθυνση: metering.infoscope.gr
Όνομα χρήστη: DemoUser

Κωδικός: 1234

Επισκεφθείτε το meterscope.gr, κατεβάστε την 
εφαρμογή για Android Meterscope Mobile και 

συνδεθείτε με το δοκιμαστικό λογαριασμό.
 


