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ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ
ΖΥΓΑΡΙΑ
Από µελισσοκόµους για µελισσοκόµους

 Η µελισσοκοµική ζυγαριά Beezon scale είναι ένα ολοκληρωµένο 

σύστηµα αποµακρυσµένης παρακολούθησης βασισµένο στις αρχές 

µελισσοκοµίας ακριβείας και το οποίο επιτρέπει την συλλογή 

δεδοµένων σχετιζόµενα µε την αποικία και του εξωτερικού 

περιβάλλοντος. Το σύστηµα διατίθεται σε δύο εκδόσεις ανάλογα τη 

µέθοδο αποστολής των µετρήσεων (SMS/GPRS) και την απεικόνισή 

τους.

Στην SMS έκδοση οι µετρήσεις αποστέλλονται µε SMS σε 

επιλεγµένα χρονικά διαστήµατα όπου αποτυπώνεται οι τρέχουσες 

παράµετροι της κυψέλης όπως ηµερήσια µεταβολή βάρους, 

εξωτερική και εσωτερική θερµοκρασία και υγρασία. 

Στην GPRS έκδοση οι µετρήσεις αποστέλλονται  µέσω internet µε τη 

χρήση τεχνολογίας GPRS σε τακτά διαστήµατα. Ένας συνεχής 

µηχανισµός επόπτευσης στον server επεξεργάζεται τα δεδοµένα και 

ενηµερώνει τους χρήστες (alarms) σε περίπτωση υπερβάσεων όπως 

απότοµη µεταβολή βάρους, επίπεδο υγρασίας και θερµοκρασίας 

εντός της κυψέλης, χαµηλό επίπεδο µπαταρίας κ.α. σε πραγµατικό 

χρόνο. Η απεικόνιση των δεδοµένων στη περίπτωση χρήσης GPRS 

γίνεται µέσω WEB/Mobile εφαρµογής.
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Αύξηση της απόδοσης και της παραγωγής µέσω της έγκαιρης 
ενηµέρωσης έναρξης και αποπεράτωσης της παραγωγικής περιόδου

Μείωση εξόδων µετακινήσεων µέσω αποµακρυσµένου ελέγχου της 
κατάστασης της αποικίας στην κυψέλη

Μεγιστοποίηση της παραγωγής µελιού λόγω µείωσης της ανάγκης 
συχνών επιθεωρήσεων

∆ιαχείριση των αποθεµάτων µελιού κατά τη διάρκεια του χειµώνα

Έγκαιρη ενηµέρωση σε περίπτωση σµηνουργίας

Ενηµέρωση γεωγραφικής θέσης σε περίπτωση κλοπής

Καλύτερη διαχείριση και σχεδιασµός των επιθεωρήσεων στο 
µελισσοκοµείο

Ανάλυση ιστορικών δεδοµένων για καλύτερο µελλοντικό σχεδιασµό

Καθορισµός ειδοποιήσεων (alarms) προσαρµοσµένων από τον χρήστη

Η BeeZon είναι Ελληνική εταιρεία που συνδυάζει την τεχνογνω-
σία χρόνων στο χώρο της πληροφορικής και ανάπτυξης 
ηλεκτρονικών κυκλωµάτων µε την µελισσοκοµική πρακτική. 
Στόχος µας είναι να προσφέρουµε  ολοκληρωµένες και 
προσιτές οικονοµικά λύσεις από µελισσοκόµους για µελισσο-
κόµους.

ΑΝΑΓΚΗ
Η αστάθεια στην έναρξη και στη διάρκεια της παραγωγικής περιόδου 
διάφορων νεκταροεκκρίσεων /µελιτοεκκρίσεων και ο περιορισµός των 
διαθέσιµων πόρων έχουν άµεσο αντίκτυπο στη συνολική παραγωγή µελιού.

Επαγγελµατίες και ερασιτέχνες υποχρεούνται να  ασκήσουν νοµαδική 
µελισσοκοµία επιδιώκοντας την αύξηση της παραγωγής η οποία βασίζεται σε 
προηγούµενες εµπειρίες και αµοιβαίες ενηµερώσεις µεταξύ συναδέλφων. Η 
νοµαδική µελισσοκοµία φέρει επιπρόσθετα κόστη στον µελισσοκόµο όπως: 

        κόστη µετακινήσεων
        ελλιπή επιθεώρηση µελισσοκοµείου λόγω απόστασης
        πιθανότητα κλοπής

ΣΤΟΧΟΣ
Η Beezon µε την χρήση της µελισσοκοµικής ζυγαριάς στοχεύει στην απλή και 
αποτελεσµατική αποµακρυσµένη διαχείριση του µελισσοκοµείου.

ΠΟΙΟΙ
ΕΙΜΑΣΤΕ

ΟΦΕΛΗ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Προσαρµοσµένη αποστολή Ενηµερωτικών SMS σε αριθµό αποδεκτών 
(ευέλικτη προσαρµογή από το χρήστη) 

Αισθητήρας Βάρους 100Kg ή 150Kg: Καταγραφή ηµερησίων 
µεταβολών / Με ανάλυση +- 20gr

Αισθητήρας Υγρασίας : µέτρηση υγρασίας του εξωτερικού περιβάλλοντος 
ή εσωτερική µέτρηση υγρασίας  για τον έλεγχο της υγιεινής του µελισσιού

Αισθητήρες θερµοκρασίας για µέτρηση εντός και εκτός κυψέλης

Μεταλλική κατασκευή καθώς και υλικά µε αντοχή σε καταπονήσεις και 
αντίξοες εξωτερικές συνθήκες

Επαναφορά απόβαρου (tare reset) και µηδενισµός βάρους (reset to 
zero)

6 Μήνες αυτονοµία µπαταρίας

1 χρόνος εγγύηση

Εύκολη και άµεση εγκατάσταση

Ευκολία διαχείρισης από το χρήστη µέσω κινητού, tablet ή υπολογιστή

Πλήρης τεχνική υποστήριξη

Ελληνικό προϊόν 
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