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Η λύση για την 
απομακρυσμένη 

εποπτεία του 
μελισσοκομείου σας.  

  



ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ      

MZ-2630_PLATINUM 

                                                            WWW.MELISSOZIGARIA.GR 

ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΤΗΝ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ; 

Η τηλεμετρική ηλεκτρονική ζυγαριά MZ2630_PLATINUM προσφέρει σημαντικές 

πληροφορίες στο μελισσοκόμο από μακριά , χωρίς να χρειάζεται η φυσική του παρουσία 

στο μέρος που βρίσκονται οι μελισσοκυψέλες.  Αυτό επιτυγχάνεται  με τη βοήθεια της 

κινητής τηλεφωνίας μέσω των γραπτών μηνυμάτων SMS. 

ΣΕ ΤΙ ΒΟΗΘΑΕΙ ΤΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟ 

Προσφέρει σημαντικές  πληροφορίες στον μελισσοκόμο για το τι συμβαίνει στο 

εσωτερικό και  εξωτερικό περιβάλλων του μελισσοκομείου του. Η τηλεμετρική ζυγαριά 

παρέχει  πληροφορίες για τις καιρικές συνθήκες, όπως θερμοκρασία  και υγρασία  που 

επικρατούν στο χώρο που βρίσκονται οι μελισσοκυψέλες καθώς και την θερμοκρασία 

γονου  και βοηθούν τον μελισσοκόμο να πράξει τις κατάλληλες ενέργειες. 

Μέσω της καθημερινής ζύγισης, παρέχεται ακριβής πληροφορίες για το πόσο μέλι 

αποθηκεύεται στις κηρύθρες . Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να κρίνουμε  αν στη περιοχή  

υπάρχει νεκταροέκριση.  Αξιολογώντας καθημερινά την πορεία της μεταβολής του 

βάρους  μπορούμε να επιτύχουμε τη μέγιστη  απόδοση, παίρνοντας το μέλι μας, ή στην 

περίπτωση αρνητικής απόδοσης (μείωση βάρους) να κρίνουμε εύκολα αν οι 

μελισσοκυψέλες μας χρειάζονται φροντίδα . 

Σημαντικό όφελος ο μελισσοκόμος θα έχει και στη μείωση των άσκοπων 

μετακινήσεων από και προς το μελισσοκομείο του, μειώνοντας τους τακτικούς 

ελέγχους, αφού πλέον η εποπτεία γίνεται ηλεκτρονικά και από μακριά.  
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Λειτουργίες  Συσκευής 

 Πληροφορίες σχετικά με το βάρος της μελισσοκυψέλης, τη θερμοκρασία και την υγρασία του 

περιβάλλοντος χώρου. 

 Εσωτερική θερμοκρασία κυψέλης ( θερμοκρασία γόνου ) 

 Λειτουργία (Fence Monitoring), χρήσιμο εάν έχουμε ηλεκτρική περίφραξη του χώρου. Η συσκευή 

παρέχει πληροφορίες σχετικά με την τάση που έχουμε στο πλέγμα. 

 Λειτουργία διαφοράς βάρους σε σχέση με την προηγούμενo προγραμματισμένο sms 

 Ενσωματωμένο Gps με αντικλεπτική  λειτουργιά και εύρεση θέσης συσκευής. 

 Σύστημα (ALARM) συναγερμού δυο θέσεων για αντικλεπτική προστασία σε όσες  κυψέλες 

επιθυμούμε μέσω ενός απλού καλωδίου και αποστολή προειδοποιητικού sms καθώς και κλήση στο 

κινητό μας σε περίπτωση παραβίασης . 

 Δυνατότητα προσθήκης σειρήνας όπου ενεργοποιείται κατά την  παραβίαση. 

 Ένδειξη στάθμης μπαταριάς η τάση φωτοβολταικής γεννήτριας 

 Ένδειξη στάθμης σήματος GSM. 

 Πλήρη παραμετροποίηση όλων των λειτουργιών από το κινητό μας μέσω SMS. 

 Δυνατότητα αποστολής πληροφοριών σε 2 αριθμούς. 

 Εσωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθιου 10.000mAh. 

 Δυνατότητα real-time για άμεση λήψη πληροφοριών απλά καλώντας την από το κινητό μας ή με μια 

αποστολή μηνύματος καθώς και από τα προγράμματα του χρονοδιακόπτη.  

 Αυτονομία συσκευής σε λειτουργία stand-by 12 μήνες (1sms/24h) 

 Ενσωματωμένος φορτιστής λιθίου και φωτοβολταικης γεννήτριας 

 Δυνατότητα λειτουργίας και με φωτοβολταϊκό για πλήρη  αυτονομία. 

 Βάση βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή. 

 Αισθητήρας ζύγισης 120kg, ανάλυση 2gr 

 Θερμοκρασία λειτουργίας -20 έως +70 

 IP65 

 Εγγύηση καλής λειτουργιάς  3 χρόνια 
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Στοιχεία Επικοινωνίας
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