meteo web

Meteo web stanica OnLine, vrátane histórie po?asia a predpovedi +
Webkamera, hardvér + softvér priamo na web stránku

meteoweb

Kompletné riešenie Meteo web stanice OnLine, + hardvér a softvér priamo na web stránku + AXIS web kamera

HodnotenieNie je ešte ohodnotené
Cena
Predajná cena1752,00 €
Predajná cena bez DPH1460,00 €

Opýtajte sa na tento produkt

Popis Meteo web stanica OnLine, vrátane histórie po?asia a predpovedi + Webkamera, hardvér + softvér priamo na web stránku
METEOBRIDGE PRO-RF KIT ELLEDISHOP - SENSOR GROUP ISS VANTAGE VUE BEZDRÁTOVÝ + WEBCAM WI-FI HD
Snímanie webkamery so živým po?asím
NOVINKY: Najnovšia verzia firmvéru od spolo?nosti Foscam umož?uje pravidelné odosielanie statických obrázkov a videí na FTP serveroch, ?o
je vynikajúca funkcia pre webovú kameru po?asia! (Kontaktujte nás, kde nájdete viac informácií o tejto funkcii a akéko?vek návrhy na
publikovanie najaktuálnejšieho obrázka na vašom webe.) Webová kamera podrobne zašle vašim stránkam cez FTP statický obrázok v
pravidelných intervaloch, ktoré sa dajú nastavi?. Súbor bude oznamova? dátum a ?as záberu, ak chcete, aby ste skrz skript (PHP alebo iný
jazyk) na vašom webe mohli zachova? iba najaktuálnejší obrázok a pomenova? ho s názvom, ktorý má by? zverejnený. V každom prípade
neváhajte nás kontaktova? pre ?alšie informácie / objasnenia. Na požiadanie (len pre našich zákazníkov) vám poskytneme bezplatný skript
PHP na uverejnenie na webovej stránke.
Webkamera vynikajúca hodnota za peniaze. Pre optimálny poh?ad na po?asie. 960p HD videnie s IRcut pre lepší výh?ad na denné farby a
no?né IR iluminátor.
Táto webová kamera v?aka IR-cut filtrom, ktorý zasahuje za denného svetla a automaticky sa odstráni v no?ných hodinách umož?uje optimálne
nastavenie víziu farieb a odtie?ov pre denné videnie (aj za jasného slne?ného svetla) vždy ostrý a kontroval. Kompresia H264 okrem toho, že
poskytuje lepšiu kvalitu obrazu, zaberá vo videoprenosu ve?mi obmedzenú šírku pásma.
V no?nom videní infra?ervené osvetlenie zvýrazní každú malú kvapku alebo snehovú vlo?ku, ktorá prejde pred objektívom.
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Týmto spôsobom za pomerne nízku cenu bude možné ma? kvalitnú stanicu na sledovanie po?asia, ktorá by bola dokonalá na to, aby sa mohla
spoji? s amatérskou / profesionálnou meteorologickou stanicou (La Crosse / Ventus / Irox / Davis).
Príklad živého zobrazenia (môže by? aktualizovaný pomocou klávesu F5). Pod niektorými inštaláciami našich zákazníkov. Ve?kos? obrázka
bola zmenšená tak, aby bola zahrnutá do rozmerov našej webovej stránky. V závislosti od osvetlenia krajiny a nastavení zákazníka (v no?nom
režime) niektoré budú v režime infra?erveného režimu (?iernobiele) niektoré v normálnom režime (vo farbe)
Funkcie videa:
Webová kamera je tiež vybavená ovládacím panelom, ktorý je prístupný z adresy IP (prostredníctvom užívate?ského mena a hesla, ktoré je
možné nastavi?), ktoré umož?uje záznam videa na PC v nepretržitom režime alebo pri detekcii pohybu.
Technické vlastnosti:
Video senzor a obrázky s reálnymi farbami
Kvalita videa vo vysokom rozlíšení 960p (1,3 megapixelov)
H.264 kompresia pre plynulé videá, malé súbory
36 osvetlenie IR (8 mm) pre no?né videnie do 30 metrov
Vybavený 4 mm objektívom pre uhol poh?adu 54 stup?ov
Rozlíšenie 1280 x 720 v pomere 16: 9 max 1280 x 960 v pomere 4: 3
IR-CUT automatické, aby sa nezmenili denné farby
Služba DynDns zahrnutá a už aktívna pre webovú kameru pre jednoduchý vzdialený prístup aj bez statickej IP
Možnos? zakáza? WiFi a používa? webovú kameru pomocou LAN kábla
Systém PRO-RF Meteobridge na odosielanie údajov o po?así na web bez zapnutia po?íta?a

Verzia PRO-RF (Red case) okrem vlastností PRO obsahuje integrovaný RF prijíma? na prijímanie údajov priamo z externých bezdrôtových
senzorov stanice DAVIS, bez toho, že by to musel nevyhnutne používa? konzolu.
Verzia PRO, okrem vlastností štandardnej verzie meteobridge (ktorú budeme ilustrova? nižšie), má nasledujúce doplnkové funkcie:
- Realizácia na vyhradenom hardvéri
- možnos? ukladania údajov priamo do internej pamäte meteobridge PRO s odberom vzoriek každých 15 minút (každú minútu v pamäti RAM za
posledných 24 hodín pre výpo?et priemerov / MIN / MAX).
- Automatické zálohovanie historických údajov na USB
- Umož?uje zmenu historických údajov uložených vo vnútornej pamäti
- Má displej s údajmi zobrazujúcimi meteorologickú stanicu alebo systémové parametre s plne prispôsobite?nými obrazovkami, tu sú niektoré
vzorové obrazovky:
Zobrazenie Meteobridge PRO Zobrazenie Meteobridge PRO Zobrazenie displeja Meteobridge PRO
- Možnos? exportu dát pomocou prispôsobite?ných formátov
Zobrazenie po?asia naživo - Schopnos? generova? grafy z internej ponuky meteobridge PRO a posiela? súbory clientraw na FTP pre
automatickú aktualizáciu
NOVINKY: Najnovšia verzia firmvéru od spolo?nosti Foscam umož?uje pravidelné odosielanie statických obrázkov a videí na FTP serveroch, ?o
je vynikajúca funkcia pre webovú kameru po?asia! (Kontaktujte nás, kde nájdete viac informácií o tejto funkcii a akéko?vek návrhy na
publikovanie najaktuálnejšieho obrázka na vašom webe.) Webová kamera podrobne zašle vašim stránkam cez FTP statický obrázok v
pravidelných intervaloch, ktoré sa dajú nastavi?. Súbor bude oznamova? dátum a ?as záberu, ak chcete, aby ste skrz skript (PHP alebo iný
jazyk) na vašom webe mohli zachova? iba najaktuálnejší obrázok a pomenova? ho s názvom, ktorý má by? zverejnený. V každom prípade
neváhajte nás kontaktova? pre ?alšie informácie / objasnenia. Na požiadanie (len pre našich zákazníkov) vám poskytneme bezplatný skript
PHP na uverejnenie na webovej stránke.
Webkamera vynikajúca hodnota za peniaze. Pre optimálny poh?ad na po?asie. 960p HD videnie s IRcut pre lepší výh?ad na denné farby a
no?né IR iluminátor.
Ideálne pre pozorovania po?asia:
Táto webová kamera v?aka IR-cut filtrom, ktorý zasahuje za denného svetla a automaticky sa odstráni v no?ných hodinách umož?uje optimálne
nastavenie víziu farieb a odtie?ov pre denné videnie (aj za jasného slne?ného svetla) vždy ostrý a kontroval. Kompresia H264 okrem toho, že
poskytuje lepšiu kvalitu obrazu, zaberá vo videoprenosu ve?mi obmedzenú šírku pásma.
V no?nom videní infra?ervené osvetlenie zvýrazní každú malú kvapku alebo snehovú vlo?ku, ktorá prejde pred objektívom.
Týmto spôsobom za pomerne nízku cenu bude možné ma? kvalitnú stanicu na sledovanie po?asia, ktorá by bola dokonalá na to, aby sa mohla
spoji? s amatérskou / profesionálnou meteorologickou stanicou (La Crosse / Ventus / Irox / Davis).
Príklad živého zobrazenia (môže by? aktualizovaný pomocou klávesu F5). Pod niektorými inštaláciami našich zákazníkov. Ve?kos? obrázka
bola zmenšená tak, aby bola zahrnutá do rozmerov našej webovej stránky. V závislosti od osvetlenia krajiny a nastavení zákazníka (v no?nom
režime) niektoré budú v režime infra?erveného režimu (?iernobiele) niektoré v normálnom režime (vo farbe)

2 / 3

meteo web

Funkcie videa:
Webová kamera je tiež vybavená ovládacím panelom, ktorý je prístupný z adresy IP (prostredníctvom užívate?ského mena a hesla, ktoré je
možné nastavi?), ktoré umož?uje záznam videa na PC v nepretržitom režime alebo pri detekcii pohybu.
Technické vlastnosti:
Video senzor a obrázky s reálnymi farbami
Kvalita videa vo vysokom rozlíšení 960p (1,3 megapixelov)
H.264 kompresia pre plynulé videá, malé súbory
36 osvetlenie IR (8 mm) pre no?né videnie do 30 metrov
Vybavený 4 mm objektívom pre uhol poh?adu 54 stup?ov
Rozlíšenie 1280 x 720 v pomere 16: 9 max 1280 x 960 v pomere 4: 3
IR-CUT automatické, aby sa nezmenili denné farby
Služba DynDns zahrnutá a už aktívna pre webovú kameru pre jednoduchý vzdialený prístup aj bez statickej IP
Možnos? zakáza? WiFi a používa? webovú kameru pomocou LAN kábla
Systém PRO-RF Meteobridge na odosielanie údajov o po?así na web bez zapnutia po?íta?a

Verzia PRO-RF (Red case) okrem vlastností PRO obsahuje integrovaný RF prijíma? na prijímanie údajov priamo z externých bezdrôtových
senzorov stanice DAVIS, bez toho, že by to musel nevyhnutne používa? konzolu.
Verzia PRO, okrem vlastností štandardnej verzie meteobridge (ktorú budeme ilustrova? nižšie), má nasledujúce doplnkové funkcie:
- Realizácia na vyhradenom hardvéri
- možnos? ukladania údajov priamo do internej pamäte meteobridge PRO s odberom vzoriek každých 15 minút (každú minútu v pamäti RAM za
posledných 24 hodín pre výpo?et priemerov / MIN / MAX).
- Automatické zálohovanie historických údajov na USB
- Umož?uje zmenu historických údajov uložených vo vnútornej pamäti
- Má displej s údajmi zobrazujúcimi meteorologickú stanicu alebo systémové parametre s plne prispôsobite?nými obrazovkami, tu sú niektoré
vzorové obrazovky:
Zobrazenie Meteobridge PRO Zobrazenie Meteobridge PRO Zobrazenie displeja Meteobridge PRO
- Možnos? exportu dát pomocou prispôsobite?ných formátov
Zobrazenie po?asia naživo - Schopnos? generova? grafy z internej ponuky meteobridge PRO a posiela? súbory clientraw na FTP pre
automatickú aktualizáciu

Recenzie
Zatia? tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.
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