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Про нас

Компанія SMARTWELL почала
свій шлях в світі передових
технологій та інноваційних
рішень в 2017р. Проектна
діяльність будь-якої
складності в IoT – це саме та
сфера в якій
висококваліфіковані
спеціалісти нашої команди
розкривають свій потенціал
та поєднують на перший
погляд несумісні речі,
знаходять нестандартні та
ефективні методи рішення
задач, пропонують найкращі
варіанти рішення в
конкретних умовах.

2+380 (44) 359 17 79 www.smartwell.com.ua            info@smartwell.com.ua



Основні напрямки діяльності

Смарт моніторинг
оточуючого
середовища

Смарт агро

Смарт офис
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Моніторинг оточуючого середовища
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92%
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Чадний газ

ЛОР
Летючі органічні 
речовини

Озон

Атмосферний
тиск

Температура

Відносна вологість

Вуглекислий газ

Тверді частки

Оксид азоту
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Моніторинг оточуючого середовища
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CO2

CO2

CO2
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Моніторинг
Отримуйте повідомлення
про всі важливі зміни
параметрів оточуючого
середовища в реальному
часі

Аналітика
Графіки та дані дозволять Вам 
виявити моделі поведінки и 
закономірності

Індивідуальні
рішення
Заведіть корисні
звички та
дотримуйтесь їх
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NuvAp CheckUp сервис
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Основні характеристики
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• My.Nuvap
Cloud Platform

• 80sm coverage 
• 3 hours Battery Coverage

• 60 days embedded data storage
• WiFi/3G/POE Connectivity 

• 2 Years Warranty & Made in Italy

www.smartwell.com.ua

N1Series – компактне мультісенсорне рішення
для моніторингу якості оточуючого середовища
в приміщеннях по 26 параметрам

https://youtu.be/2hmkRXD4XPo

https://youtu.be/2hmkRXD4XPo


26 факторів
оцінки оточуючого середовища
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• Электромагнiтнi поля (високi & низькi частоти)
• Радон газ
• Iонiзуюче (Beta & Gamma) радiоактивне випромiнювання
• Мережi Wi-Fi
• Метан (CH4)
• Формальдегiди
• Карбон диоксид(вуглекислий газ)/монооксид (чадний газ)
• Наявнiсть диму/дрібного пилу/твердих часток
• Якiсть повiтря (H2, LPG, спирт, NH3, этанол, толуол, CO, CO2)
• Якiсть води: наявнiсть хлору, жорсткiсть, лужнiсть, рiвень 
рН, нiтрити та нiтраты
• Температура
• Вологiсть



Архiтектура Nuvap ProSystem
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Можливості по інтеграції
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ЗВІТ – NuvAp CheckUp сервису
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Результатом перевірки
(повна або експрес) є Звiт, 
що включає:

- опис кожного фактора 
моніторингу 
навколишнього середовища

- дані, зібрані протягом 5 
днів (мін. 15 хв.)

- можливі рішення для 
поліпшення внутрішнього 
середовища

www.smartwell.com.ua



Приклади успішних впроваджень
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Дякуємо за увагу
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