
Ova-palvelu
Tiedonkeruu ja omavalvonta
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Muokkaa oma järjestelmä

• Valitse tarvitsemasi osat
• Muokkaa ominaisuuksia aina halutessasi
• Vältä unohdukset automaation avulla
• Tilaa raportit ajastetusti
• Valvo ja optimoi seuraamalla trendejä
• Monista helposti useisiin kohteisiin
• Akkuvarmennus

LAITTEIDEN JA TILOJEN AUTOMATISOITU 
OLOSUHDEVALVONTA ON TÄTÄ PÄIVÄÄ
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Langattomat Sky –mittauslähettimet

Flex – lämpötilan ja kosteuden valvonta

Kube – sisäilman laadunvalvonta

Lämpötila, kosteus ja hiilidioksidipitoisuus

Kylmä- ja lämpölaitteille, varastoihin sekä huonetiloihin
Mittauslähettimet lämpötilan ja kosteuden mittaamiseen
Pt100 ja Pt1000 –antureille
Pitkän kantaman radiolähettimet (LoRa)
Integroidut ja kaapelilla liitettävät ulkoiset anturit
Lähettimet puskuroivat tuloksia mahdollisten yhteyskatkosten aikana
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Kannettavat näytemittauslaitteet

Ovasense Neo

Bluetooth® -yhteydellä varustettu mobiiliapplikaatioon yhdistettävä 
langaton Pt100-lämpöanturikahva.

Ovahygi Neo

Nopea ATP-luminometri Bluetooth®-yhteydellä. Voidaan 
käyttää yksinään tai Ova mobiiliapplikaation ja Ovaport -
verkkopalvelun kanssa.

Ovasense IR Neo

Bluetooth® -yhteydellä varustettu mobiiliapplikaatioon yhdistettävä 
langaton lämpöanturikahva infrapunamittauksella.

Mittaukset onnistuvat nopeasti ja langattomasti Bluetooth® -yhteyden avulla. 
Mittaustulokset kirjautuvat automaattisesti Ova-mobiiliapplikaation kautta Ovaport-järjestelmään.
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MTR ja FTR –sarjan mittauslähettimet

Nokeval MTR-sarja

FT10 – Lämpötilan ja kosteuden valvonta
Vesitiivis rakenne
Suunniteltu haastaviin olosuhteisiin
Irrotettavalla antenilla myös suljettuihin paksuseinäisiin kohteisiin
Useiden kilometrien kantama

Nokevalin MTR-lähettimet koostuvat radiolähetinmoduulista, 
mittausmoduulista ja irrotettavasta antennista. Lähettimien 
radiotaajuus on 433.92 MHz. EN 13485 ja EN 12830 vaatimusten 
mukaisuus.

MTR-lähettimet
Lyhyiden etäisyyksien kohteisiin
1 tai 4 kanavaisena
Riviliittimet termoelementeille, Pt100-
antureille tai mA/V-tuloille
Tasolle tai kenttäkoteloon

M12-liittimellä Pt100-antureille
tai termoelementeille K, J, T, E, 
L ja N

Nokeval FTR-sarja

Yleissisääntuloiset langattomat lähettimet esim. virtaviestien
siirtoon kohteissa, oissa kaapelointi on kallista. Ohjelmoitava 
lähetysväli (5 s – 5 min). Tukee sisääntuloja: Pt100, Ni, Cu, kaikki 
termoparit (mV kylmän pään lämpötila), ohmi, millivoltti, 
milliampeeri ja voltti (100 V asti). 1 tai 4 kanavaisena.



v

Tukiasemat

Cell-SKY
Cell-tukiasema SKY-sarjan lähettimille ilman näyttöä 
siirtää langattomien ja langallisten lähettimien 
mittaustiedot GSM/GPRS-modeemilla Ovaport-
verkkopalveluun.

Nokevalin tukiasemat on tarkoitettu langattomien lähettimien ja RS485-lähdöillä varustettujen lähettimien mittaustietojen siirtoon. 
Tukiasemat siirtävät vastaanottamansa datan GSM/GPRS-modeemin tai LAN-yhteyden kautta.

Cell-MTR
Cell-tukiasema MTR-sarjan lähettimille ilman näyttöä 
siirtää langattomien ja langallisten lähettimien 
mittaustiedot GSM/GPRS-modeemilla Ovaport-
verkkopalveluun. Saatavilla myös vastaanottimet 

dataliitännöin

RS485, RS-232, USB, Modbus, RTU, Nokeval SCL 
protokolla, USB, 
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Ova-verkkopalvelu

Mittaustiedot tarkasteltavissa
Ovaport-verkkopalvelusta ja Ova-
mobiilisovelluksella
• Määritä mittapisteille hälytysrajat

ja vastuuhenkilöt
• Määritä hälytysviestien

vastaanottajat
• Käytettävissä missä vain
• Data turvallisesti tallessa

datakeskuksessa Suomessa
• Ajastetut raportin lähetykset

sähköpostiin
• Infonäyttötoiminto
• Saatavilla runsaasti lisätoimintoja

MITTAA NIIN TIEDÄT
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Kalibrointi- ja paristonvaihto

• Kalibroidut vaihtomittausmoduulit
• Modulissa myös uusi paristo
• Toimitetaan toimitus-palautuspakkauksessa
• Postikulut maksettu molempiin suuntiin
• Ei katkosta mittauksiin
• Helppo ja nopea vaihto
• Kalibrointitodistus ladattavissa

verkkopalvelun kautta

VAIHDA KALIBROITU MITTAPÄÄ JA AKKU 
HETKESSÄ ILMAN TAUKOJA

MYYNTI JA LISÄTIEDOT:


