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Naše řešení

Naše řešení – schéma fungování

Co například měříme?
Oblast měření
✓

Spotřeba elektřiny, vody a plynu

✓

Environmentální veličiny – např.
teplota, vlhkost, koncentrace CO2,
plyny, prach, radioaktivita, hluk, míra
osvětlení apod.

✓

✓

Datové výstupy

Možnost využití

✓

Statistiky spotřeby energií dle hodin, dnů,
celková spotřeba energie

✓
✓
✓

Okamžitá detekce energetických úniků
Optimalizace nákladů na energie
Automatizace odečtů energií

✓

Statistiky teploty, koncentrace plynů,
prašnost, heatmapy, statistika hlučnosti,
predikce povodní

✓

✓
✓

Monitoring kvality ovzduší ve vnitřním
prostředí
Územní plánování
Predikce povodní

✓
✓
✓

Monitoring dopravní vytíženosti
Hodnocení efektivity tzv. zelených vln
Územní plánování

✓
✓

Detekce nadměrného hluku,
Detekce problematických míst v určité
oblasti
Prevence kriminality

Doprava – průjezdy vozidel, průměrná
rychlost apod.

✓
✓

Statistiky průjezdu v čase
Heatmapa vytíženosti komunikace

Bezpečnost

✓

Hlasitost, obraz, monitoring otevřených
dveří

✓
✓
✓

Facility management

✓
✓

Monitoring havárií a poruch (např.
klimatizace, topení apod.)
Monitoring spotřeby energií
Monitoring vstupu do určitých částí budovy
(např. z hlediska BOZP)

✓
✓
✓
✓

Usnadnění a automatizace práce pro servisní
techniky,
Automatizace vybraných procesů
Minimalizace škodních událostí
Zvýšení komfortu nájemců např.
administrativních budov

Nejvýznamnější reference

Magistrát města České Budějovice

Monitoring vytíženosti
zasedacích a
kancelářských místností
Společnost nám zajišťuje
monitoring vytíženosti
místností pomocí otřesových
čidel. Můžeme tak
kontrolovat její vytíženost a
přizpůsobit tak chod
organizace.

Další reference:

Systém pro odečty
elektřiny, vody a plynu

Systém pro odečty
elektřiny, vody a plynu

IoT Cloud nám zajišťuje
přehledný systém, kde
můžeme kontrolovat aktuální
i dlouhodobou spotřebu
elektřiny, vody či plynu.
Díky dohledovému centru
jsou nás také schopni
upozornit při poruše potrubí
nebo velkému úniku vody.

Společnost zajišťuje kontrolu
energií na budovách škol.
Víme tak vždy aktuální
spotřebu. Díky tomuto
řešení jsme schopni předejít
i velkým ztrátám, když
například někdo nechá
zapnutou vodu.

Monitoring brzdových
a hydraulických
systémů

Monitoring
výroby

Monitoring skladů
a automobilů

TCPRO nám zajišťuje online
přehled o tom, jak se chovají
brzdové a hydraulické
systémy našich zákazníků.
Problémy tak můžeme řešit
na dálku, včas a často i před
tím, než se problém objeví.

Pomocí IoT řešení pro
monitoring našich chladících
zařízení můžeme poskytovat
kvalitnější výrobky a navíc
máme výrobu i uskladnění
plně pod kontrolou, ať už
pracujeme na provozovně
nebo z domova.

Díky platformě IoT Cloud
máme o všem přehled. Vše
funguje rychle, pohodlně a
vždy jsme v obraze, ať už
jsme na provozovně nebo
kdekoli jinde. Předcházíme
ztrátám a navíc zajišťujeme
tu nejlepší kvalitu výrobků.
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