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Poznaj zalety Watchman® Radar:

Prosty montaż 
Urządzenie zamontujesz  

szybko i bez wiercenia  
(w zbiorniku plastikowym)

Oszczędność pieniędzy 
Inwestycja w telemetrię  
pozwoli Ci oszczędniej  
zarządzać zasobami

Wysoka dokładność 
Precyzyjny pomiar nawet w okresie 
zimowym, bez względu na rodzaj 

magazynowanego medium

Mobilność 
Pełna kontrola za pomocą aplikacji 

mobilnej Kingspan Connect

Dane w chmurze 
Dostęp do danych o zużyciu  

i poziomie substancji w każdej 
chwili, z każdego miejsca

Bezpieczeństwo 
Zawsze wiesz co się dzieje  

z substancją w Twoim zbiorniku

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji o Watchman® Radar:
Tel.:  +48 61 814 44 28  
E-mail: sensoreu@kingspan.com
lub odwiedź naszą stronę: kingspan.pl/titan

Smart Monitoring

zł

Paliwo oraz inne substancje 
mogą być drogim 
produktem... 
 
Zaoszczędź pieniądze i miej 
pełną kontrolę nad swoim 
zbiornikiem! 



Watchman® Radar Specyfikacja

Wymiary Wersja Sigfox: 55 mm x 82 mm x 80 mm (109,5 mm łącznie z okuciami) 
Wersje NBIoT i GSM: 55 mm x 115 mm x 90 mm (145 mm łącznie z okuciami)

Waga 200 g ÷ 250 g

Materiał obudowy Uszczelniony poliwęglan  
lub ABS

Temperatura robocza -10°C ÷ +40°C

Klasa szczelności IP65

Metoda pomiaru Mikrofale radiowe

Zasięg radaru 15 cm ÷ 3 m (uwaga 2)

Odchylenie sygnału radaru 12o

Dokładność pomiaru ± 1 cm (uwaga 2)

Zasilanie Akumulator litowo-tionylowo-chlorkowy (Li/SOCl₂)

Żywotność zasilania Sigfox: 2 lata (uwaga 1)
NBIoT/GSM: do 5 lat (uwaga 1)

Kompatybilność materiałowa Ciecze i ciała stałe (uwaga 3)

Opcje montażu Taśma klejąca 3M (opcja) lub zatwierdzone materiały uszczelniające.
Wkręty lub śruby dla dodatkowego zabezpieczenia.

Gwarancja 2 lata

Certyfikaty CE

Żywotność zasilania 
Przechowywanie i używanie 
poza przedziałem pracy 
akumulatora może skrócić  
jego żywotność.

Warunki pomiaru 
Należy zapewnić płaską 
powierzchnię odbicia mikrofal 
radiowych. Zapewni to 
maksymalną dokładność 
pomiaru.

Kompatybilność z substancjami  
Odpowiedni do zbiorników do przechowywania oleju 
napędowego, AdBlue®, wody, olejów opałowych, 
mediów korozyjnych, gęstych płynów, ścieków, 
szlamu oraz substancji sypkich, m.in. piasku, 
cementu, węgla, peletu (pełna lista dostępna  
w Kingspan).

Watchman® Radar
Precyzja radaru do monitorowania zbiorników  
o wysokości do 3 m

kingspan.pl/titan

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji o Watchman® Radar:
Tel.:  +48 61 814 44 28  
E-mail: sensoreu@kingspan.com
lub odwiedź naszą stronę: kingspan.pl/titan
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Dołożyliśmy należytej staranności, aby zawarte w niniejszej publikacji informacje były dokładne. Kingspan Water & Energy 
zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdej chwili zmian w odniesieniu do specyfikacji opisanych lub przedstawionych 
produktów. Kolory widoczne na fotografiach lub ilustracjach mogą sie różnić od rzeczywistych kolorów produktów. Podane 
wymiary są orientacyjne. Różnice wynikają z technologii produkcji oraz sposobu użytkowania wyrobu. Gwarancja dotyczy 
produktów używanych zgodnie z przeznaczeniem i warunkami pracy opisanymi w instrukcji obsługi oraz Ogólnymi Warunkami 
Gwarancji (OWG). Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy materiał reklamowy nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu przepi-
sów polskiego Kodeksu cywilnego, w szczególności jego art. 66 i 661.


