MEKASERA NEDİR?
MekaSera, seralar için özelleştirilmiş bir otomasyon sistemidir. Bu sistem sayesinde kendi
hesaplarınızı, tesis ve alanlarınızı tanımlayarak tüm kontrol sistemlerini yönetebilirsiniz. Böylece
seralarınızdaki durumları izleyebilir, anlık alarmları ve alarm geçmişini inceleyebilirsiniz. Ek
olarak seralarınız için hedef stratejiler belirleyerek, kontrol sistemlerinin MekaSera tarafından
istenen hedeflere uyacak şekilde otomatik yönetilmesini sağlayabilirsiniz. E-posta veya mobil
uygulamalar aracılığıyla alarmları anlık bildirim olarak alabilirsiniz.

TÜM TESİSLERİNİZİ TEK NOKTADAN YÖNETİN

KAMERA İLE İZLEME
Tesislerinizdeki ve alanlarınızdaki
kameraları özel kamera entegratör
uygulaması üzerinden konsolide
ederek hesap ekranlarınız içinden
görüntülemenize olanak verir.

MOBİL UYGULAMA
MekaSera mobil uygulaması ile
MekaSera sistemindeki tüm alarmları
anlık bildirim olarak alabilirsiniz.
Bu alarmlara özel sesler ve titreşim
tanımlayabilirsiniz.
Ayrıca alarm geçmişini görebilir
ve cihaz üzerinden MekaSera
web uygulamasına hızlı oturum
açabilirsiniz.
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ALARM TAKİBİ
MekaSera, kendisine bağlı cihazlar
üzerinde oluşan alarmları anlık
olarak alır ve saklar. Ayrıca tesisiniz
ve alanlarınız üzerinde tanımlanan
kurallar doğrultusunda alarmlar
üretebilir.
AKILLI STRATEJİLER
Kullanıcı dostu tasarımı ve eşsiz
akıllı strateji işleme algoritması,
işinizi kolaylaştırır ve tüm
donanımınızı otomatik olarak
yönetir. Böylelikle zorlu ortam
koşullarında bile hedefinize kolayca
ulaşmanızı sağlar.

MEKASERA ile YÖNETİLBİLEN SİSTEMLERDEN BAZILARI

ISITMA / SOĞUTMA KONTROL SİSTEMİ
Seralarınızdaki Chiller ve Boiler sistemlerini MekaSera’ya
entegre etmenizi ve ısıtma/soğutma ihtiyaçlarınızı otomatik/
manuel yönetebilmenizi sağlayan modüldür.
DATA TOPLAMA

WEB TABANLI

SULAMA/GÜBRELEME KONTROL SİSTEMİ
Dozajlama, sulama ve gübreleme sistemlerinizin MekaSera ile
organik bağ kurmasını ve sistem tarafından yönetilebilmesini
sağlayan modüldür.
NEM KONTROL SİSTEMİ

YÖNETİM

MOBİL

Dragon Nem Alma Makinesi ile tam uyumlu entegrasyon
sağlayan modül üzerinden Dragon’un tüm parametrelerini
yönetilebilir, izlenebilir ve MekaSera ile Dragon arasında tam
organik bağ kurulmuş olur.
ÖZEL KONTROL SİSTEMİ
OTOMASYON

MekaSera sistemine kolayca entegre edilebilen cihazlardan
bazıları şunlardır:
Sulama Vanası
Sulama Pompası
Nem Alıcı
Isıtma Borusu
Blackout Perde
Gübreleyici
Sensör

İZLEME
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Klon Sensör

Termal Perde
Cam/Pencere
Nemlendirici
Hava Sirkülasyon
Fanı

Klima
Sanal Sensör
Rezistans
Büyütme
Lambası

ANLIK

BİLDİRİMLER

KULLANICI ARAYÜZÜ
Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde sisteme kolayca kayıt olunur. Çift adımlı doğrulama
metodu ile kullanıcının ve sistemin güvenliği garanti altına alınır. İlk kullanımda kullanıcıya
eşlik eden bir hesap sihirbazı sayesinde hesap (account), kullanıcı profili, tesisler (facility) ve
alanlar (zone) ile ilgili bilgiler kolayca oluşturulur ve kaydedilir. Daha sonra tüm işlemlerin
tek bir sayfadan yürütülebildiği ANA Sayfa (Dashboard) ekranına geçiş yapılır.

Daha ayrıntılı bilgi için lütfen info@enerama.com adresine yazınız.
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