
                                                                                                                               

OFERTA WAGI PASIECZNEJ 

na 2021r. ( waga pasieczna /BCE-20) 
 

 
Oferujemy Państwu wagę pasieczną pozwalającą na stałe monitorowanie swoich  pasiek. Waga 
działa na terenie całej Polski  wszędzie tam ,gdzie istnieje zasięg telefonii komórkowej i łączność 
internetowa. Urządzenie zostało w całości zaprojektowane i wykonane w Polsce przez firmę BEE 
COM ELECTRONICS. 
 

 

CHARAKTERYSTYKA WAGI  : 
 

• Waga dokonuje pomiaru co  1 godzinę a zbiorcze dane wysyła na serwer 

co 6 godzin. 

• Urządzenie dokonuje następujących pomiarów: 

- wagi ula 

- temperatury otoczenia 

- wilgotności otoczenia 

• w/w dane, w formie wykresów możemy odczytywać na komputerze  lub smartfonie z 
dostępem do Internetu 

• Dodatkowo system wysyła 1 raz dziennie podsumowanie w formie SMS na wskazany 
telefon komórkowy i e-mail . SMS i e-mail zawiera następujące informacje : 

- „nazwę ula” 

- „aktualną wagę ula” 

- „zmianę wagi ula w ciągu ostatniej doby „    -  (np.: + 2,0kg lub – 0,5kg) / waga porównuje 
wyniki codziennie z  godz.21.00 

(przykład sms-a:  „UL-WAGA, w:64.8kg, zm:+0.3kg, 05-30, godz.23:28” ) 

 

• Jeżeli pszczelarz posiada kilka wag  - dostaje jeden zbiorczy raport. 

              * 
wykresy na stronie internetowej                     * sms na telefon komórkowy 

https://smsgateway.me/admin/messages/view/37289031
https://smsgateway.me/admin/messages/view/37289031


 

 

ZALETY NASZEJ WAGI: 

 

- waga nie wymaga  żadnej obsługi przez pszczelarza. Do pszczelarza należy tylko wymiana 
baterii – na początku sezonu. 

- wymiana baterii tylko 1 raz w sezonie ( 4xAA/paluszki ), koszt kilka złotych 

- trwała, metalowo-aluminiowa konstrukcja 

- wymiary wagi (platformy): 50cm x 45cm . 

( waga  jest monitorowa on-line przez naszą firmę 24h/dobę) 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPIS : 

Wagę należy ustawić na pasiece będącej zasięgu sieci INTERNET przeciwnym wypadku 
urządzenie nie będzie działać. 



• Zasilanie wagi : 4 baterie (AA tzw.”paluszki”), orientacyjny czas pracy to minimum 6        
miesięcy. 

• Urządzenie korzysta z naszego serwera i naszej aplikacji dostępnej poprzez stronę www 

• W wadze zamontowana jest karta SIM, dzięki której wysyłane są informacje na serwer. 
Informacje te docierają do pszczelarza poprzez stronę internetową,e-mail i SMS 

• Właściciel wagi nie musi doładowywać karty SIM – my to robimy. 

• Waga podczas użytkowania  nie musi być ustawiona w "idealnym" poziomie a tarowanie 
wagi odbywa sie zdalnie  on-line przez naszą firmę. 

 

OFERTA: 

Oferujemy wagi dla pszczelarzy : 

- symbol katalogowy produktu: „waga pasieczna/BCE-20” 

- CENA WAGI : 1.390 zł/brutto , ( 1.130,08 zł/netto) 

- ABONAMENT :20 zł netto/miesięcznie, (120,00 zł za cały sezon - od kwietnia do września) 

1.) dostęp przez stronę internetową : www.ul-online.pl ( w cenie) 

2.) codzienny raport z wagi na e-mail ( w cenie) 

3.) doładowanie karty telefonicznej zamontowanej w wadze ( w cenie) 

4.) *codzienny raport z wagi - sms ( dobrowolny, dodatkowo płatny 5zł netto/miesięcznie) 

 

 

 

 

Zapraszamy do zakupu .. 

 

                                                          firma: BEE  COM  ELECTRONICS                                           

34-120 Roczyny                                                                    
ul.Topolowa 96 , 

NIP:551-210-70-28 

 

www.ul-online.pl   

                                                                            Wojciech Bury : 663 491 062 

 

 

 

http://www.ul-online.pl/
http://www.ul-online.pl/

