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System zdalnego monitoringu
oczyszczalni
Wi-Fi
Internet rzeczy (IoT)
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System zdalnego monitoringu dedykowany jest do

Administrator bazy

sterowników MultiBio, w które wyposażone są przydomowe oczyszczalnie biologiczne firmy HABA RL.

Serwisant 1

Serwisant 2

Dzięki temu systemowi można w każdej chwili mieć
podgląd na to, co dzieje się z urządzeniem, zarówno
przy pomocy portalu internetowego, jak również
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aplikacji mobilnej. System pozwala na monitoring
aktualnego stanu oczyszczalni, zmianę parametrów
(ustawień) oraz analizę historii pracy oczyszczalni.
Dzięki funkcjom, które posiada, umożliwia nadzór nad wybraną grupą oczyszczalni, co jest

Nadzorca systemu np. gmina

Przykładowy widok portalu internetowego

przydatne gminom w monitorowaniu pracy sieci
oczyszczalni przydomowych.

Funkcjonalność systemu
monitoringu
Aby zapewnić nadzorcy sieci oczyszczalni przydomowych najwyższą wygodę i skuteczny nadzór, system
posiada dwa poziomy dostępu, w zależności od uprawnień
i potrzeb użytkownika.

Podgląd wykresu pracy
urządzeń w czasie

Dodatkowo wskazując serwisanta, który
będzie nadzorował oczyszczalnię, będzie
można o niej praktycznie zapomnieć.
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Podgląd historii pracy
oczyszczalni

dla właściciela przydomowej oczyszczalni ścieków (POŚ)
• podgląd aktualnego stanu własnej oczyszczalni
• analiza wykresów i liczników własnej oczyszczalni

Monitoring czasu wystąpienia
awarii oraz czasu jej usunięcia

• możliwość wskazywania serwisanta oczyszczalni oraz
osób mogących podglądać stan oczyszczalni
• otrzymywanie maili z informacją o stanie awaryjnym
własnej oczyszczalni
dla serwisanta
• podgląd aktualnego stanu udostępnionych oczyszczalni
• analiza wykresów i liczników udostępnionych oczyszczalni
• historia zdarzeń awaryjnych udostępnionych oczyszczalni
• otrzymywanie maili z informacją o stanie awaryjnym
udostępnionych oczyszczalni

Widok liczników pracy
poszczególnych urządzeń

dla nadzorującego system
• podgląd aktualnego stanu nadzorowanych oczyszczalni
• analiza wykresów i liczników nadzorowanych oczyszczalni
• historia zdarzeń awaryjnych nadzorowanych oczyszczalni
• otrzymywanie maili z informacją o stanie awaryjnym
nadzorowanych oczyszczalni
• możliwość otrzymywania informacji o usunięciu awarii
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dla serwisanta

Możliwość podglądu wielu
oczyszczalni oraz wyboru
interesującej

• możliwość zdalnej zmiany niektórych nastaw oczyszczalni

Możliwość podglądu oraz
zmiany aktualnych nastaw
pracy oczyszczalni, zestawów
natleniania i wybranych parametrów pracy
Sterownik oczyszczalni oraz moduł Wi-Fi

Aplikacja mobilna
steruj.online
Do systemu zdalnego monitoringu oczyszczalniami Wi-Fi dedykowana jest aplikacja na telefony komórkowe, dzięki której
w każdej chwili istnieje możliwość podglądu stanu wybranej oczyszczalni (oraz zmiany nastaw dla użytkowników posiadających takie uprawnienia)

Chrońmy zasoby wodne
naszej Planety.

PRODUCENT:
oczyszczalni ścieków
separatorów
systemów dla wody deszczowej
przepompowni
biopreparatów
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Zadzwoń i umów się na spotkanie
z naszym przedstawicielem.

Zadzwoń i umów się
na spotkanie z naszym
przedstawicielem.

