


ניהול מערכות מים בעידן המודרני

נתחיל בהצצה לעתיד
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?מה משותף לכולם 



Internet of Things (IoT)
ניטור ובקרה מלאה על חדר השירותים  , שליטה

WI-FIבאמצעות 



שטרן הנדסה. י

המפתחת , לבן -כחול, חברה יצרנית•

ומשווקת מוצרים אלקטרוניים  

(.חסכון במים)בתחום המים 

מפעלים ביבנה  , עובדים250-כ•

ובעומר

שנות ותק ומוניטין30-כ•

מובילת שוק בארץ ובעולם בתחומה  •



ניהול אופטימיזציה של יכולת 

להביא לשינוי משמעותי לאופן ניהול  

ובקרה על מערכות ומוצרים בחללי 

:מקלחות/שירותים

"  טופס הבדיקה היומית"להחליף את 

הכתובה במערכת חכמה לשליטה בנתונים 

.ובאופן ידידותי למשתמש



Sterncloud.io - THE SOLUTION

IoT Enabled Device
WiFi Connectivity Module

WiFi On-Boarding 
Application 

Sterncloud.io

Initial 
configuration App

The IoT Enabled Facility 
Management Platform over WiFi

ACCF68335092

:האפליקציה של שטרן



רכיבים נדרשים והתקנות

-WI-FIמודול •

WI-FI-עם קישור ל( סנסור)כרטיס •

(שנאי)מקור מתח •

שלט רחוק  •

:מותקן ב•

oברזים

oמשתנות

oאסלות

oמקלחות

oסבוניות אלקטרוניות

o קרבה מופעלימוצרים(WAVE)

o מוצרים מופעלים בנגיעה(TOUCH)

אתר/ של המבנה WI-FI-גישה ל•

Touch Free Faucet

WiFi ModulePower Source

ACCF68335092



WI-FI העלאת אפליקציה באמצעות

ACCF68335092



תצוגת נתוני מוצרים

מסך תצוגת נתונים בשימוש עם מערכת  

:של שטרן הנדסה מאפשר לראותWIFI-ה

מצב מכשיר/ סטאטוס•

התראות על שימוש חריג במוצר•

מיקום מוצר•

יכולת בחירה וסינון מוצר  •

..(בעלים, חדר,קומה , בניין, סוג, שם) 

נתוני צריכת מים וסבון•

נתונים סטטיסטיים והתראות כלליות•



תצוגת נתוני מוצרים

נתונים וסטטיסטיקות לשימוש במכשירים•

גרפים של שימוש במכשירים•

נתוני צריכת מים וסבון שוטפים•

"  שטיפה היגיינית"קבצי יומן לביצוע •

(הלגיונלהנגד חיידק )

מייל/ SMS-התראות ממכשירים ב•

"ביי-סטנד"הפעלה יזומה של מצב •

(צורך במלא מחדש)חיווי מצב מכלי הסבון •

קבצי יומן אוטומטיים מדי יום•



שינוי פרמטרים
:אפשרות שינוי פרמטרים

Delay in timeמצב •

Delay out timeמצב •

כיול טווח•

מצב כיול אוטומטי•

הפעלה יזומה לפי תזמון•

(ונדלי-אנטי)מצב אבטחה •

שינוי כמות מים בהדחה•

•Standby מצב

(חזרה לברירת מחדל)איפוס הגדרות •



"טופס בדיקה יומי"תחליף ל-ח יומי"דו

:ח יומי"דו

תפקוד הברז•

(חיווי למלא מחדש)הערכת מצב הסבון •

(ים)מכשיר מנותק •

(מלא/חצי-אסלות)נתוני הדחת מים •

נתוני צריכת מים וכנגזרת מכך נתוני  •

חסכון במים



"מלא מחדש"-חיווי לכמות סבון נמוכה 

"מלא מחדש"התראת צורך ב

SMS מייל -המגיעה ישירות ב/



יזומים בצורה אוטומטית" אירועים"

הפעלה יזומה של מים מרחוק  •

לגיונלהשטיפה היגיינית למניעת •

STAND-BYתזמון מצב •

(שימושי לצוותי ניקיון)



ריבוי ממשקים לשימוש

•HTML5

תגובהממשק משתמש בעל יכולת •

ידידותי למשתמש•

:ריבוי פלטפורמות לשימוש•

oלאפטופ

oמחשב נייח

oסמארטפון

oטאבלט





:שליטה ובקרה מלאה שתוביל ל

     חסכון משמעותי בזמן

חסכון משמעותי במשאבים

חסכון משמעותי

בצריכת מים ובסבון





...אבל אל תתאהבו יותר מדי
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