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ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΤΗΝ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ; 

Η τηλεμετρικό ηλεκτρονικό ζυγαριϊ MZ2630_DIAMOND προςφϋρει ςημαντικϋσ 

πληροφορύεσ ςτο μελιςςοκόμο από μακριϊ , χωρύσ να χρειϊζεται η φυςικό του παρουςύα 

ςτο μϋροσ που βρύςκονται οι μελιςςοκυψϋλεσ.  Αυτό επιτυγχϊνεται  με τη βοόθεια τησ 

κινητόσ τηλεφωνύασ μϋςω των γραπτών μηνυμϊτων SMS. 

ΣΕ ΤΙ ΒΟΗΘΑΕΙ ΤΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟ 

Προςφϋρει ςημαντικϋσ  πληροφορύεσ ςτον μελιςςοκόμο για το τι ςυμβαύνει ςτο 

εςωτερικό και  εξωτερικό περιβϊλλον του μελιςςοκομεύου του. Η τηλεμετρικό ζυγαριϊ 

παρϋχει  πληροφορύεσ για τισ καιρικϋσ ςυνθόκεσ, όπωσ θερμοκραςύα  και υγραςύα  που 

επικρατούν ςτο χώρο που βρύςκονται οι μελιςςοκυψϋλεσ καθώσ και την θερμοκραςύα 

γονου  και βοηθούν τον μελιςςοκόμο να πρϊξει τισ κατϊλληλεσ ενϋργειεσ. 

Μϋςω τησ καθημερινόσ ζύγιςησ, παρϋχεται ακριβεύσ πληροφορύεσ για το πόςο μϋλι 

αποθηκεύεται ςτισ κηρύθρεσ . Αυτό μασ δύνει τη δυνατότητα να κρύνουμε  αν ςτη περιοχό  

υπϊρχει νεκταροϋκριςη.  Αξιολογώντασ καθημερινϊ την πορεύα τησ μεταβολόσ του 

βϊρουσ  μπορούμε να επιτύχουμε τη μϋγιςτη  απόδοςη, παύρνοντασ το μϋλι μασ, ό ςτην 

περύπτωςη αρνητικόσ απόδοςησ (μεύωςη βϊρουσ) να κρύνουμε εύκολα αν oi 

μελιςςοκυψϋλεσ μασ χρειϊζονται φροντύδα . 

Σημαντικό όφελοσ ο μελιςςοκόμοσ θα ϋχει και ςτη μεύωςη των άςκοπων 

μετακινήςεων από και προσ το μελιςςοκομεύο του, μειώνοντασ τουσ τακτικούσ 

ελϋγχουσ, αφού πλϋον η εποπτεύα γύνεται ηλεκτρονικϊ και από μακριϊ.  
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Λειτουργύεσ  Συςκευόσ 

 Πληροθορίες ζτεηικά με ηο βάρος ηης μελιζζοκσυέλης, ηη θερμοκραζία και ηην σγραζία ηοσ 

περιβάλλονηος τώροσ. 

 Εζφηερική θερμοκραζία κσυέλης ( ζεξκνθξαζία γόλνπ ) 

 Λειηοσργία διαθοράς βάροσς ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελo πξνγξακκαηηζκέλν sms 

 Ενζφμαηφμένο Gps με ανηικλεπηική  λειηοσργιά και εύρεζη θέζης ζσζκεσής. 

 Σύζηημα (ALARM) ζσναγερμού δσο θέζεφν γηα αληηθιεπηηθή πξνζηαζία ζε όζεο  θπςέιεο 

επηζπκνύκε κέζσ ελόο απινύ θαισδίνπ θαη απνζηνιή πξνεηδνπνηεηηθνύ sms θαζώο θαη θιήζε ζην 

θηλεηό καο ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο . 

 Σειρήνα 120db όπου ενεργοποιείται κατά την  παραβίαςη. 

 Έλδεημε ζηάζκεο κπαηαξηάο ε ηάζε θσηνβνιηαηθήο γελλήηξηαο 

 Έλδεημε ζηάζκεο ζήκαηνο GSM. 

 Πιήξε παξακεηξνπνίεζε όισλ ησλ ιεηηνπξγηώλ από ην θηλεηό καο κέζσ SMS. 

 Δπλαηόηεηα απνζηνιήο πιεξνθνξηώλ ζε 2 αξηζκνύο. 

 Εζσηεξηθή επαλαθνξηηδόκελε μπαηαρία λιθιοσ 10.000mAh. 

 Δπλαηόηεηα real-time γηα άκεζε ιήςε πιεξνθνξηώλ απιά θαιώληαο ηελ από ην θηλεηό καο ή κε κηα 

απνζηνιή κελύκαηνο θαζώο θαη από ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ρξνλνδηαθόπηε.  

 Ασηονομία ζσζκεσής ζε λειηοσργία stand-by 24 μήνες (1sms/24h) 

 Ενζφμαηφμένος θορηιζηής λιθίοσ και θφηοβοληαικης γεννήηριας 

 φωτοβολταΰκό 10w γηα πιήξε  απηνλνκία. 

 Βάζη βαμμένη με ηλεκηροζηαηική βαθή. 

 Αηζζεηήξαο δύγηζεο 120kg, ανάλσζη 2gr 

 Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο -20 έφς +70 

 IP65 

 Εγγύηζη καλής λειηοσργιάς  3 τρόνια 

 εξωτερική μαγνητική κεραία 7 dbi 
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Στοιχεύα Επικοινωνύασ 

     

http://www.melissozigaria.gr 

 melissozigaria@ gmail.com 

 

+30  2651311500 

 www.facebook.com/Melissozygaria 

  Νικοπόλεως 101     Ιωάννινα  Τ.Κ 45221                      

 

mailto:info@melissozygaria.gr
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