Slimme meetoplossingen
24/7 monitoring - www.onlinesensor.nl
Kenmerken:
• 24/7 real-time toegang tot uw meetgegevens
• Gebruiksvriendelijk, functioneel en gemakkelijk
• Monitoren van o.a. temperatuur, R.V., CO2, fijnstof,
atmosferische druk met behulp van ATAL’s IoT-sensoren
• Volledig automatische registratie en verslaglegging
• Uitgebreide alarmering per email of SMS (optie)
• Overzichten per dag, week, maand of een jaar
• Amazon database voor veilige dataopslag
• Toepasbaar bij o.m. kantoorgebouwen, scholen,
kinderopvang, magazijnen, musea, koelhuizen,
transport etc.
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24/7 overtuigend inzicht
Met “onlinesensor” bieden wij onze klanten de mogelijkheid om 24/7 een groot aantal belangrijke binnen- en buitenklimaat parameters te monitoren en te
managen.
Met onze slimme meters kan real-time data worden
opgeslagen voor de langere termijnanalyse of kan er
directe visualisatie, alarmering of rapportage worden
gecreëerd via een mobiel device, tablet of webbrowser.
Door het structureel en kwalitatief hoogwaardig monitoren van belangrijke parameters is het mogelijk
om eenvoudig een beeld te krijgen van bijvoorbeeld
energieprestaties of de kwaliteit van het binnenklimaat in specifieke vertrekken of complete gebouwen.
Wezenlijk resultaat: monitoren is besparen
Door het eenvoudig monitoren van bijvoorbeeld temperatuur in combinatie met bezetting en energiever-
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Minimaal 36 maanden data opslag
Onbeperkt aantal gebruikers en locaties
Inzicht van locaties via Google Maps
Diverse rapportages incl. Min.-, Max.- en
Gem.-meetwaarde per dag
Eenvoudig koppelen van nieuwe slimme
meters aan locatie
Exporteren van data naar CSV. of Excel file
Meetdata is te verrijken door koppeling
KNMI-weer gegevens

bruik, kan eenvoudig worden bepaald of er efficiënter
en goedkoper gewerkt kan worden. Het effectiever
gebruik van ruimtes of besparen op energie- en beheerkosten kan onnodige verspilling van energie en
geld voorkomen. Via “onlinesensor” kan eenvoudig
worden ingezoomd op detail niveau van ruimtes en
kan er een correlatie tussen ruimtes of buitenklimaat
worden weergegeven.
Alle slimme IoT-meters van ATAL zijn gecertificeerd
op basis van internationale standaarden en bieden
een helder en kwalitatief beeld van de te meten locatie.
Voor wie
Onze slimme meetoplossingen kunnen worden ingezet door o.a. installateurs, vastgoedbeheerders,
adviesbureaus, musea, woningbouwverenigingen,
onderwijsinstellingen, gebouwbeheerders, ingenieursbureaus, overheidsdiensten en onderzoeksbureaus.
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Slimme meetoplossingen
24/7 monitoring - www.onlinesensor.nl
ENKELE VOORBEELDEN VAN APPLICATIES:

Kantoren en vergaderzalen
Optimaliseren en bewaken van een gezond binnenklimaat

Musea en galeries
Het bewaken en signaleren van de luchtkwaliteit voor een aangenaam binnenklimaat

Vastgoedbeheer, woningcoöperaties en vakantieverblijven
Optimaliseren en bewaken van de luchtkwaliteit van diverse
locaties

Kinderopvang en scholen
Een aangenaam binnenklimaat door een juiste bewaking en
signalering van de luchtkwaliteit.

Gebruikersvriendelijke interface
(NL- & Engelstalig)

Heldere grafische rapportage van meetwaarden met automatische rapportgenerator
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