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Vaisala Jade Smart Cloud
Luotettava kosteusmittausten langaton verkkovalvonta
Peruslisenssillä voit tehdä seuraavaa:
• hallinnoida laitteitasi
• tarkastella reaaliaikaisia tietoja
• seurata kaavioita pitkän
aikavälin tiedoista
• hallita useita projekteja
• linkittää mittauksia
pohjapiirustuksiin
• vastaanottaa hälytyksiä.
Saat luotettavalta toimittajalta
kaiken, mitä tarvitset: ohjelmiston,
laitteet ja kalibrointipalvelut.

Mikä on Vaisala Jade
Smart Cloud?
Vaisala Jade Smart Cloud on
näppärä pilvipohjainen tietopalvelu
kosteuden mittaamiseen. Sovellusta
voi käyttää verkkoselaimen kautta
matkapuhelimella, tabletilla tai
tietokoneella, joten se on ihanteellinen ratkaisu ammattilaisille, jotka
tarvitsevat pääsyn laadukkaisiin
mittaustietoihin milloin ja missä
tahansa.
Palvelun sisältö:
• dataloggerit sekä kosteusja -lämpötilamittapäät

Käytettävissäsi on aina uusin
ohjelmistoversio ilman latauksia.

Miten se toimii?
Järjestelmä mittaa kosteutta
ja lämpötilaa sekä tallentaa
loggerien antamat mittaustiedot
pilvipalveluun. Voit käyttää tietoja
mobiililaitteella tai tietokoneella.
Järjestelmän avulla voit tarkastella
luotettavia ja tarkkoja mittaustuloksia sekä uusimpia tietojen
trendikaavioita, valvoa
kosteusolosuhteita, saada
aiempaa paremman kuvan
tilojesi tapahtumista sekä saada
hälytyksiä, jos jotain menee vikaan.

• yksi tai useampi tukiasema
• ohjelmistolisenssi, jolla voi kirjautua pilvipalveluun ja tarkastella
tietoja etäyhteyden kautta.

Järjestelmä on optimoitu
älypuhelimille, ja se saatavana
englannin- tai suomenkielisenä.

Onko asennus ja käyttö
monimutkaista?
Ei lainkaan! Järjestelmän käyttöönotto on erittäin helppoa – tarvitset
vain verkkovirran, Internet-liittymän
ja Ethernet-kaapelin, ja me hoidamme loput. Kaikki muut laitteet
liitetään tiliisi tehtaallamme, eivätkä
ne vaadi konfigurointia. Ensimmäiset
mittaustietosi tulevat näkyviin, ja
tukiasema näyttää, kuinka monta
dataloggeria siihen on liitetty.
Pääkäyttäjä voi sitten luoda tilejä
sekä kutsua uusia käyttäjiä ja
kumppaneita tarkastelemaan
tietoja, mikä lisää avoimuutta.
Kaikki tiedot tallennetaan
suojatussa muodossa pilveen
yhdessä mittauksen aikaleiman
kanssa. Voit jakaa reaaliaikaisia
tietoja työtovereidesi ja asiakkaidesi
kanssa tai luoda nopeasti ja helposti
.csv-muotoisia raportteja lataamalla

edellisten 30 päivän tiedot pilvestä.
Häiriöiden varalta loggerit myös
tallentavat 30 päivän verran
mittaustietoja, jotka voidaan
ladata tietokoneeseen USBkaapelilla. Visuaalisesti selkeät,
värikoodattuja kuvakkeita
käyttävät raportit yhdistävät
mittaustietokaaviot mittauspaikan
kuviin sekä muistiinpanoihin.
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Palvelu on hyödyllinen esimerkiksi
museoissa ja muissa julkisissa
rakennuksissa, betonin kosteusmittauksissa rakennustyömailla
sekä konesalien, puhdastilojen
ja eläinsuojien valvonnassa. Myös
laboratoriot hyötyvät langattomasta
kosteudenvalvonnasta.
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Vaisala Jade Smart Cloudin edut
• Helppo käyttää: Asennusta
tai laiteparin muodostusta ei
tarvita, vaan laitteet näkyvät
suoraan tililläsi. Kytke vain virta,
ja dataloggerit muodostavat
yhteyden.
• Säästää aikaa: Vähemmän
kulkemista asennuspaikkojen
välillä tarkoittaa, että voit
toteuttaa useampia projekteja
samalla henkilömäärällä. Lisäksi
nopea asennus helpottaa
siirtymistä asennuspaikasta
toiseen. Tietojen valvonta
on nopeaa ja helppoa, koska

sovellus on salamannopea ja
optimoitu mobiililaitteita varten.
• Luotettava: Vaisala Jade Smart
Cloud on kentällä toimivaksi
todettu mittausjärjestelmä,
joka varmistaa tietojen
aukottomuuden Vaisalan oman
LoRa-pohjaisen radioprotokollan
avulla. Tuntikohtaiset mittauskeskiarvot ovat luotettavampia
kuin pistemittaukset. Vaisala
on johtava mittausratkaisujen
toimittaja, joka tarjoaa ainutlaatuisen yhdistelmän teknologiaa,
kokemusta ja palveluita.

• Kattava ratkaisu: Laitteisto,
ohjelmisto ja kalibrointipalvelut
– kaikki samalta luotettavalta
kumppanilta.
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• Saatavilla kaikkialla: Koska
kaikki toimii mobiililaitteessa,
saat reaaliaikaisia tietoja
riippumatta siitä, missä olet.
Reaaliaikaiset tiedot auttavat
myös parantamaan prosessin
suunnittelua ja tehostamaan
resurssien käyttöä.

Skannaamalla
koodin saat
lisätietoja aiheesta

Tämä materiaali on tekijänoikeussuojan alainen, ja Vaisala sekä sen
yksittäiset yhteistyökumppanit pidättävät kaikki tekijänoikeudet
siihen. Kaikki oikeudet pidätetään. Logot ja/tai tuotenimet ovat
Vaisalan tai sen yksittäisten kumppanien tavaramerkkejä. Tässä
esitteessä olevien tietojen kaiken muotoinen kopiointi, siirto,
jakelu tai tallentaminen ilman Vaisalalta saatua kirjallista lupaa
on ehdottomasti kielletty. Kaikkia tietoja — myös teknisiä —
voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

