
Measure & Monitoring Solutions

SENSiT®

Inteligentne 
monitorowanie
poziomu cieczy
w zbiorniku
gdziekolwiek jesteś, 
kiedykolwiek chcesz

NOWOŚĆ

kingspan.pl/titan

Kingspan SENSiT® to nowy, inteligentny produkt Wi-Fi, który 
umożliwia zdalne monitorowanie poziomu cieczy w zbiorniku
w dowolnym miejscu i czasie za pomocą smartfona lub tabletu.

Dzięki intuicyjnej aplikacji mobilnej urządzenie powiadomi o zmianie
w stanie przechowywanej cieczy, w tym wykryje i zaalarmuje
o nagłym spadku poziomu, który może być oznaką wycieku. 

SENSiT® pozwala też na monitorowanie zużycia substancji 
w zbiorniku w czasie, informując o przewidywanym terminie opróżnienia 
oraz o średnim zużyciu w ciągu dnia.
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Intuicyjna w obsłudze
aplikacja mobilna

!

Alarm niskiego poziomu
cieczy w zbiorniku

Alarm nagłego
spadku poziomu

Szacunkowa data
opróżnienia zbiornika

Wykresy zużycia
substancji

WSPÓŁPRACA Z

�  Umożliwia zdalne monitorowanie czujnika dzięki 
     intuicyjnej w obsłudze aplikacji mobilnej

�  Dostarcza dane zgodnie z ustalonym harmonogramem,      
     m.in. średnie zużycie, przewidywana data opróżnienia 
     zbiornika, a także wykresy zużycia przechowywanej 
     cieczy na przekroju ostatniego roku

�  Natychmiastowe powiadomienia alarmowe 
     (wysoki/niski poziom)

�  Zasilany przez port USB

�  Zdalna aktualizacja oprogramowania

Dane techniczne

 

Wymiary 84 mm x 25 mm x 15 mm

Waga    40 g

Gwarancja    2 lata     

Materiał obudowy plastik

Temperatura robocza -10°C ÷ +60°C

Stopień ochrony wyłącznie do użytku
w pomieszczeniach

Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 2,4 GHz / RF 433 MHz

Maksymalny zasięg 200 m (433 MHz)

Zasilanie 5 V DC

Złącze zasilania USB typ A

Wskaźnik stanu RGB LED

Synchronizacja aplikacja mobilna 
Kingspan Connect (Adroid, iOS)

Poznaj zalety SENSiT®     

SENSiT® to sprawdzone rozwiązanie
do monitorowania:

nawozów
płynnych

wody deszczowej
i pitnej

oleju
napędowego

substancji
chemicznych

oleju 
zużytego

oleju
opałowego

AdBlue®

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji
na temat inteligentnego produktu SENSiT®

Tel.: +48 61 814 44 28 Email: sensoreu@kingspan.com   
lub odwiedź naszą stronę: kingspan.pl/titan

Aplikacja mobilna 
Kingspan Connect


