Eco-eye Smart
Ιθαλνπνηεί ηελ αλάγθε ζαο γηα πην
πξνεγκέλε πιεξνθόξεζε
Βαζηθά Φαξαθηεξηζηηθά:

Μνλαδηθή έλδεημε θνξηίνπ ζαλ νδηθνύ ζεκαηνδόηε













Γξάθεκα γηα πξνζσπηθνύο ζηόρνπο
Γπλαηόηεηα reset
USB γηα απνζηνιή ζε
ρξόλν ζε PC ή δίθηπν

πξαγκαηηθό

Δλζσκαησκέλνο αλαγλώζηεο θαξηώλ
MMC γηα δεδνκέλα κέρξη 10 ρξόληα
2 year plus battery life
Firmware upgradable

Τν Eco Eye Smart είλαη ζην θέληξν ηεο λέαο θαη εμειηζζόκελεο νηθνγέλεηαο νηθηαθώλ θαη εκπνξηθώλ ζπζθεπώλ
κέηξεζεο θαη παξαθνινύζεζεο ηεο ειεθηξηθήο θαηαλάιωζεο. Είλαη απιό ζηελ ρξήζε ελώ ηελ ίδηα ζηηγκή
επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε ιεπηνκεξή αλάιπζε όιωλ ηωλ δεδνκέλωλ κε ή ρωξίο ηε ρξήζε ειεθηξνληθνύ
ππνινγηζηή.
Όπωο ζε όιεο ηηο ζπζθεπέο ηεο Eco Eye ε νζόλε είλαη κεγάιε θαη επδηάθξηηε ελώ εκθαλίδεηαη κία ηηκή θάζε
θνξά αλάινγα κε ηελ επηζπκία ηνπ ρξήζηε (kW, θόζηνο, Amps, θιπ) γηα ηελ πεξίνδν ηνπ ρξόλνπ πνπ επηζπκεί
(εκέξα, εβδνκάδα, κήλαο ή έηνο). Η κνλάδα επίζεο πξνζθέξεη κεηξεηή κε δπλαηόηεηα αξρηθνπνίεζεο ώζηε λα
γίλεηαη εύθνιε ε κέηξεζε ηεο θαηαλάιωζεο γηα θάζε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ρξόλνπ πνπ ν ρξήζηεο επηζπκεί.
Τν Eco Eye Smart είλαη κηα αζύξκαηε ζπζθεπή πνπ ρξεζηκνπνηεί εμειηγκέλε ηερλνινγία κηθξν-ηξνθνδνζίαο
απνθεύγνληαο έηζη ηελ αλάγθε λα ζπλδέεηαη απεπζείαο ζε θεληξηθή παξνρή ξεύκαηνο κέζω πξίδαο, ελώ
ηαπηόρξνλα δηαηεξεί ηνλ ηαρύηεξν ξπζκό αλαλέωζεο δεδνκέλωλ από θάζε άιιε νζόλε. Η πιεξνθνξίεο ζην
Eco Eye αλαλεώλνληαη αλά 4 δεπηεξόιεπηα, δειαδή πεξηζζόηεξεο από 20,000 αλαλεώζεηο ηελ εκέξα. Παξόια
απηά έλα κόλν δεπγάξη κπαηαξηώλ ζηνλ πνκπό θαη ζηνλ δέθηε έρνπλ δηάξθεηα δωήο πεξίπνπ 2 έηε.
Γηαηί κπαηαξίεο; Επεηδή κε απηόλ ηνλ ηξόπν ην Eco Eye Smart κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί νπνπδήπνηε ζην ζπίηη
ζαο ή ζηε επηρείξεζή ζαο επηηξέπνληαο ζηνλ ρξήζηε λα κεηαθηλείηαη ειεύζεξα ώζηε λα αλαδεηήζεη όιεο απηέο
ηηο ελεξγνβόξεο ζπζθεπέο όπνπ θη αλ είλαη ηνπνζεηεκέλεο. Υπάξρεη θαη ε δπλαηόηεηα ζύλδεζεο ηνπ Eco Eye κε
ηξνθνδνηηθό AC/DC ηόζν ζηνλ πνκπό όζν θαη ζηνλ δέθηε εάλ απηό είλαη επηζπκεηό. Όια ηα εηζεξρόκελα
ζήκαηα γίλνληαη νξαηά κέζω ηωλ LED ηύπνπ θαλαξηνύ θπθινθνξίαο ηα νπνία ζεκαηνδνηνύλ ην θαηά πόζνλ ε
θαηαλάιωζε είλαη ζύκθωλε κε ηηο επηζπκίεο ηνπ ρξήζηε.
Ο ρξήζηεο κπνξεί λα ζέζεη ηνλ δηθό ηνπ ζηόρν ζπλνιηθήο εκεξήζηαο θαηαλάιωζεο (kWh) ν νπνίνο εκθαλίδεηαη
ζαλ γξαθηθή παξάζηαζε. Επίζεο ζηελ ιεηηνπξγία πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ ε αλαλέωζε δεδνκέλωλ αλά 4
δεπηεξόιεπηα εκθαλίδεη ην πνζνζηό ζην νπνίν βξίζθεηαη ε θαηαλάιωζε ζε ζρέζε κε ηνλ ζηόρν.
Τν Eco Eye Smart κπνξεί λα κεηαθέξεη δεδνκέλα ζηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή, είηε ζε πξαγκαηηθό ρξόλν
κέζω ζύξαο USB κε ην θαηάιιειν θαιώδην είηε κε δεδνκέλα ηα νπνία θαηαγξάθνληαη ζε θάξηα MMC. Η θάξηα
MMC έρεη ηε δπλαηόηεηα απνζήθεπζεο δεδνκέλωλ κέρξη θαη 10 έηε κε ζπρλόηεηα 4 δεπηεξνιέπηωλ θαη
κπνξνύλ λα αλαιπζνύλ ιεπηνκεξώο ρξεζηκνπνηώληαο ην ινγηζκηθό καο “Trax”.
To ινγηζκηθό ηνπ Eco Eye Smart κπνξεί λα αλαβαζκίδεηαη από ηνλ ρξήζηε θαη είλαη εθνδηαζκέλν κε ηερλνινγία
πνκπνδέθηε ε νπνία επηηξέπεη ακθίδξνκε αζύξκαηε κεηαθνξά δεδνκέλωλ ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη όηη
παξακέλεη ελεκεξωκέλν κε ηελ εμειηζζόκελε ηερλνινγία κέηξεζεο, παξαθνινύζεζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο
ελέξγεηαο ηεο Eco Eye.
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Φαξαθηεξηζηηθά Eco-eye Smart:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Μεγάιε, θαζαξή θαη επαλάγλσζηε νζόλε κε έληνλνπο αξηζκνύο θαη εηθόλεο
Αλζεθηηθή αιιά όκνξθε θαη θνξεηή κνλάδα νζόλεο
2 Φξόληα δηάξθεηα δσήο κπαηαξηώλ – ρξεζηκνπνηεί 2 κπαηαξίεο ηύπνπ C
Γξήγνξνο ξπζκόο αλαλέσζεο (θάζε 4 δεπηεξόιεπηα)
Γξάθεκα πξαγκαηηθήο ρξήζεο ζε ζρέζε κε ηνλ πξνζσπηθό ζηόρν
Μνλαδηθή έλδεημε ηύπνπ θσηεηλόο ζεκαηνδόηεο κε LEDs, πνπ δείρλεη ηελ ζηηγκηαία κέηξεζε
θαηαλάισζεο ζε ζρέζε κε ηνπο ζηόρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί από ηνλ ρξήζηε. Έλα θόθθηλν,
θίηξηλν ή πξάζηλν θσο αλαβνζβήλεη παξέρνληαο έλα μεθάζαξν νπηηθό δείθηε γηα ην αλ ν
ζηόρνο πξόθεηηαη λα επηηεπρζεί
Λεηηνπξγία Reset πνπ επηηξέπεη ηνλ νξηζκό από ηνλ ρξήζηε ρξνληθώλ δηαζηεκάησλ γηα
ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο παξαθνινύζεζεο θαηαλάισζεο
Γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ επηιεγκέλνπ εκεξήζηνπ ζηόρνπ ηνπ ρξήζηε γηα εύθνιε εξκελεία
ησλ δεδνκέλσλ
Υπνδνρή Κάξηαο Μλήκεο – Με ρξήζε ηεο πξναηξεηηθήο Smart MMC θάξηαο, ηα δεδνκέλα
κπνξνύλ λα δηαβαζηνύλ ζε θάζε αλαγλώζηε SD card γηα ιεπηνκεξή αλάιπζε ζε PC κε ρξήζε
ηνπ δσξεάλ ινγηζκηθνύ TRAX ή κπνξνύλ λα κεηαηξαπνύλ γηα ρξήζε ζε άιια ζπζηήκαηα. Η
θάξηα Smart MMC κπνξεί λα θξαηήζεη δεδνκέλα 10 εηώλ κε ξπζκό δεηγκαηνιεςίαο 4
δεπηεξόιεπηα
Θύξα αληαιιαγήο δεδνκέλσλ – Με ρξήζε ηνπ πξναηξεηηθνύ θαισδίνπ είλαη δπλαηή ε
ηξνθνδόηεζε ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ελόο PC ή δηθηπαθά κέζσ ηνπ δσξεάλ ινγηζκηθνύ TRAX,
επηηξέπνληαο ηελ εμαγσγή δεδνκέλσλ ζε εθαξκνγέο όπσο ην EXCEL
Δίλαη δπλαηή ε αλαβάζκηζε ινγηζκηθνύ θαη εθαξκνγώλ κέζσ θαισδίνπ δεδνκέλσλ ή MMC
Δλεκέξσζε θάζε 4 δεπηεξόιεπηα γηα όια ηα δεδνκέλα
Καηάιιειν γηα παξνρέο κίαο ή πεξηζζόηεξσλ θάζεσλ (απαηηνύληαη επηπιένλ αηζζεηήξεο)
Πιήθηξα κε ερεηηθή πξνεηδνπνίεζε
Eco-eye Smart displays data
graphically and can show the
actual percentage of target used

Πιάγηα όςε, αλαγλώζηεο MMC
θαη ζύξα θαισδίνπ δεδνκέλσλ

Άιια Φαξαθηεξηζηηθά
• Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε ην πξναηξεηηθό ηξνθνδνηηθό AC
• Δπηινγή λνκίζκαηνο £, $, € ή εηθνληδίνπ ρξεκάησλ
• Πιήξσο κεηαβιεηέο ηηκέο ηάζεο θαη CO2 γηα πςειή αθξίβεηα κεηξήζεσλ
• Οη κεηξήζεηο απεηθνλίδνληαη ζε θόζηνο, kW, Amps, εθπνκπή CO2 ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ή
ηζηνξηθά
• Πξνγξακκαηηδόκελν κνλό ηηκνιόγην (επηπιένλ ηηκνιόγηα κε ρξήζε ηνπ δσξεάλ ινγηζκηθνύ
TRAX)
• Programmable for single tariff (multi-tariff using TRAX software)
• Σπκβαηό κε παξνρέο κίαο ή πεξηζζόηεξσλ θάζεσλ (απαηηνύληαη επηπιένλ αηζζεηήξεο)
• Μεηξά παξνρέο από 0.2 amps έσο 200 amps αλά θάζε
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Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο
Smart Γέθηεο / Οζόλε
Πεξηγξαθή: Μνλάδα νζόλεο LCD κε 5 πιήθηξα, LED ηύπνπ θσηεηλόο
ζεκαηνδόηεο θαη εκθάληζε 4 ςεθίσλ (ζπλ 2 κεδεληθά). Η κνλάδα ξπζκίδεη
απηόκαηα ηηο ππνδηαηξέζεηο (πρ ηξία δεθαδηθά κέρξη ηα 10kw θαη κεηά δύν
δεθαδηθά ςεθία έσο ηα 100kw θιπ), Δκπεηξηέρεη θάξηα MMC θαη θαιώδην
γηα ρξήζε κε ειεθηξνληθό ππνινγηζηή.
Μπαηαξίεο:
Γηάξθεηα
Μπαηαξηώλ:
Δλδείμεηο:

2 x ηύπνπ C, Πξναηξεηηθά ηξνθνδνηηθό AC/DC
Μέρξη 2 έηε αλαιόγσο πνηόηεηαο ζήκαηνο
(έρεη έλδεημε ρακειήο κπαηαξίαο)
KW, Amps, Κόζηνο, KgCO2, Ώξα,
Θεξκνθξαζία
ζε Co
Πεξίνδνη:
Ώξα, Ηκέξα, Δβδνκάδα, Μήλαο θαη Έηνο
Λεηηνπξγία:
Πξαγκαηηθνύ Φξόλνπ, Σπγθεληξσηηθά, Ιζηνξηθό
Ννκίζκαηα:
£ $ € θαη εηθνλίδην ρξεκάησλ
Τηκνιόγην
Μνλό (κέρξη 6 κε ην ινγηζκηθόTRAX)
Δθπνκπέο CO2: Πξνγξακκαηηδόκελν από ηνλ ρξήζηε
Ιζηνξηθό:
128 εκέξεο
Υιηθό:
Πεξίβιεκα θαηαζθεπάδεηαη από ABS
Γηαζηάζεηο:
138 mm x 70 mm x 38mm
Γηάζηαζε Οζόλεο: 114 mm x 43mm
Μέγεζνο Χεθίσλ: 40mm ύςνο
Φξήζε:
Διεύζεξε ζηήξημε ή Δπηηνίρην
Αηζζεηήξαο
Γηαηξνύκελνο ππξήλαο 2 κεξώλ
Δζσηεξηθή δηάκεηξνο:
Υιηθό Πεξηβιήκαηνο:
Μεηξνύκελε Έληαζε

13 mm
ABS
100 Amps (200 Amp δηαζέζηκνο κεγαιύηεξνο
αηζζεηήξαο)

Μνλάδα Πνκπνύ
Απνηειείηαη από 2 κέξε, κε πιάηε ειεύζεξεο ζηήξημεο ή κε βίδεο, LED & δηαθόπηεο.
Υπνδνρείο Αηζζεηήξσλ: 3, κε επηινγή γηα ελαιιαθηηθνύο αηζζεηήξεο.
Γηαζηάζεηο:
90 mm x 50 mm x 27mm
Υιηθό Πεξηβιήκαηνο:
ABS
Σπρλόηεηα:
433MHz (Δπηινγή 30 θαλαιηώλ)
Μπαηαξίεο:
2 x AA , 3V nominal. (2V2-3V3)
Πξναηξεηηθή ρξήζε ηξνθνδνηηθνύ AC/DC
Γηάξθεηα Μπαηαξηώλ :
Πεξίπνπ 12 κήλεο (έρεη έλδεημε ρακειήο κπαηαξίαο)
Σπρλόηεηα Δλεκέξσζεο: 4 δεπηεξόιεπηα
Δκβέιεηα:
Μέρξη 40 κέηξα αλαιόγσο ζπλζεθώλ θηηξίνπ
Τα προϊόνηα Eco-eye ζτεδιάδονηα και καηαζκεσάδονηαι από ηεν Modern Moulds and Tools Ltd, Lancing,
West Sussex, ποσ βρίζκεηαι ζηεν νόηια ακηή ηες Αγγλίας. Η Eco-eye αποηελεί μέρος ηες εηαιρείας.
Αν θέλετε περισσότερες πληρουορίες στετικά με τα προϊόντα της Eco-eye , θα ταρούμε να σας ακούσοσμε.
Γηα ηελ Eco-Eye ζηελ Διιάδα:
Electron Marine
Tel: 00 30 2130443831
Email: info@electronmarine.com
Μαθξάο Σηνάο 5
Πεηξαηάο, 185 31.
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