Centrum
Serwisowe
iMETER dla użytkownika końcowego

iMETER

System
zarządzania w
Chmurze
Jakość filtra
wody
gwarantowana

Dostęp do zużycia wody lub filtra z
przepływomierza Bluetooth przez
Połączenie Bluetooth z aplikacją
iMeter

System Zarządzania w Chmurze
• Monitoruj stan filtra na podst. Poziomu wody
• Automatyczne powiadomienie o wyczerpaniu filtra
• Automatyczne
powiadomienie
o
regularnym
sprawdzaniu filtra
• Powiadomienie o działaniach usługowych I
marketingowych

Aplikacja iMeter wysyła
dane
do
systemu
zarządzania w Chmurze
przez
internet
z
połączeniem WiFi/4G

Przepływomierz
Bluetooth

©

Dostępne w

Przepływomierz Bluetooth
wysyła dane do aplikacji
iMeter przez Bluetooth
connection

V AppStore
Dostępne w

►

Google Play

iMETER do celów
komercyjnych

Bluetooth
Monitoruj swój filtr i wysyłaj dane do
aplikacji iMeter lub do Chmury

Dostęp do zużycia wody przez filtr
przez przepływomierz Bluetooth
meter poprzez podłączenie iGateway
do Bluetooth
Bramka WiFi

Przepływomierz rozwiązanie loT
Łatwy dostęp do zużycia filtra/efektywności przez
telefon komórkowy.
Bieżąca transmisja zużycia filtra/efektywności do
Systemu Zarządzania w Chmurze przez Internet.
Alarm wyczerpania filtra w aplikacji przez System
Zarządzania w Chmurze

A Statystyki zużycia wody dla każdego użytkownika.

Użytkownik ma jasne zrozumienie działania filtra.

Przepływomierz Bluetooth
wysyła dane do iGateway
przez połączenie Bluetooth

iGateway wysyła dane do
Systemu Zarządzania w
Chmurze poprzez
połączenie internetowe
WiFi

Przepływomierz Bluetooth

iMETER szczegóły modelu
Pojemność

1 - 999,999 litrów

Jednostka

Litr / Galon

Przekaz
Power
Zasięg przepływu & Połączenie

Bluetooth BLE 4.2
3V DC (2 AA alkaline batteries)
BT-058(L)-32 1/4” 0.2-5 LPM BT-058(L) 1/4” 0.6 -8 LPM BT-058(L)-22 3/8” 0.8 -15
LPM BT-058(L)-44 1/2” 1.5 - 25 LPM BT-058(L)-66 3/4” 2 -60 LPM BT-058(L)-88 1”

Gwarancja jakości filtra Dystrybutor sprzedaje więcej
wkładów do filtra wg dokładnych danych i zaufania
użytkowników

3 - 100 LPM
Alarm
Długość kabla

Alarm koniec pojemności filtra Alarm niski stan baterii
1.5 M

Zarządzanie kontem I urządzeniem
- Bieżące uaktualnienia stanu pojemności filtra na
wszystkich urządzeniach
- Sprawdzanie informacji o koncie I urządzeniu
- Sprawdzanie uaktualnień o stanie pojemności filtra
- Wysyłanie powiadomień

•

Zarządzanie powiadomieniami

- Ustawienie automatycznego powiadomienia o
wyczerpaniu filtra
- Ustawienie wutomatycznego powiadomienia o
braku akutalizacji

•

Statystyki

- Statystyki zużycia wody dla wszystkich kont I
urządzeń
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