KINGSPAN SENSOR

KATALOG
PRODUKTÓW

OUR VISION
Kingspan Environmental dostarcza niezawodnych, wiodących na rynku rozwiązań z zakresu:
bezpiecznego magazynowania substancji płynnych, monitorowania poziomu przechowywanej
cieczy, zarządzania gospodarką wodno-ściekową, a także kompleksowego wykorzystywania
energii odnawialnej.
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Kingspan considers that corporate social responsibility is an integral part of
całym świecie.
good business management.
Uzupełnieniem oferty przedsiębiorstwa jest: profesjonalna obsługa klienta zarówno przed, jak
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implemented across the Group. The ambi on is for Kingspan:
Kingspan Sensor to jedna z marek skupiająca wszystkie produkty przeznaczone do:
pomiaru i monitorowania poziomu przechowywanej cieczy oraz kontroli chłodzenia.
Kingspan Sensor oferuje również jedną z najbardziej zaawansowanych oraz efektywnych
plaorm internetowych, gdzie gromadzone są dane użytkowników produtków
Sensor - Connect Sensor.

“To be a global leader in sustainable business
and establish a leading posi on in providing
ethical, renewable and affordable best
prac ce solu ons for the construc on sector.”

Striving for sustainability in all our business products and opera ons is our
corporate and personal responsibility. Kingspan aims to adopt and apply best
prac ce sustainability principles by ensuring environmental, social and
economic parameters are considered in an integrated way in product and
service delivery.
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MONITOROWANIE POZIOMU
CIECZY W ZBIORNIKU

MONITOROWANIE POZIOMU CIECZY

WATCHMAN SONIC

ZALETY

Urządzenie do monitorowania poziomu cieczy
za pomocą fal ultradźwiękowych.

❱ Możliwość integracji z innymi systemami monitorowania - jeden uniwersalny
model.
❱ Urządzenie współpracuje zarówno ze zbiornikami z tworzyw sztucznych, jak i
ze stali.
❱ Niskie zużycie energii elektrycznej.
❱ 200-metrowy zasięg.
❱ Możliwość pomiaru cieczy w zbiornikach o wysokości do 3 metrów.
❱ Sygnał dźwiękowy uruchamiany gdy poziom cieczy w zbiorniku jest niski.
❱ Łatwa i intuicyjna instalacja.
❱ 2 - letnia gwarancja na urządzenie.

SPOSÓB DZIAŁANIA
❱ Nadajnik umieszczony w górnej części zbiornika wykorzystując fale
ultradźwiękowe, monitoruje w sposób ciągły poziom cieczy w zbiorniku.
❱ Zebrane dane zostają przesłane do odbiornika, który podłączony jest do
wybranego gniazdka elektrycznego w mieszkaniu.
❱ Poziom cieczy wyświetlany jest na ciekłokrystalicznym ekranie odbiornika użytkownik monitoruje poziom cieczy w zbiorniku z własnego domu.
❱ Gdy poziom cieczy spadnie poniżej 10%, na ekranie pojawi się symbol pompy
dozowania paliwa, sygnalizujący konieczność uzupełnienia cieczy w zbiorniku.

OPCJE
❱ Urządzenie WatchmanSonic z alarmem.
❱ Urządzenie WatchmanSonic Waveguide.
Obie wersje urządzenia dostępne z wtyczkami UK i E.
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MONITOROWANIE POZIOMU
CIECZY W ZBIORNIKU

MONITOROWANIE POZIOMU CIECZY

WATCHMAN ALARM

ZALETY

Najnowszej generacji elektroniczny wskaźnik
pomiarowy.

❱ Alarm dźwiękowy, uruchamiany w pomieszczeniu, w którym znajduje się
odbiornik, w przypadku nagłego spadku poziomu cieczy.
❱ Jeden uniwersalny model, możliwość integracji z innymi systemami
monitorowania.
❱ Urządzenie współpracuje zarówno ze zbiornikami z tworzyw sztucznych, jak i
ze stali.
❱ Niskie zużycie energii elektrycznej.
❱ 200-metrowy zasięg.
❱ Możliwość pomiaru w zbiornikach o wysokości do 3 m.
❱ Możliwość ustawienia sygnału dźwiękowego, uruchamianego, gdy poziom
cieczy w zbiorniku jest niski.
❱ Łatwa i intuicyjna instalacja.
❱ 2 - letnia gwarancja na urządzenie.

SPOSÓB DZIAŁANIA
❱ Nadajnik umieszczony w górnej części zbiornika wykorzystuje ultradźwiękowe
metody pomiaru, monitorując w sposób ciągły poziom cieczy w zbiorniku.
❱ Zgromadzone dane zostają przesłane do odbiornika, który podłączony jest do
wybranego gniazdka elektrycznego w mieszkaniu.
❱ Na ciekłokrystalicznym ekranie odbiornika wyświetlany jest poziom cieczy możliwość ponitorowania poziomu cieczy w zbiorniku z domu.
❱ Gdy poziom cieczy spadnie poniżej 10%, na ekranie pojawi się symbol pompy
dozowania paliwa, sygnalizujący konieczność uzupełnienia cieczy w zbiorniku.
❱ Gdy poziom cieczy w zbiorniku gwałtownie spada (ponad 1,5 cm na minutę),
odbiornik zaczyna emitować sygnał dźwiękowy.

OPCJE
❱
Urządzenie Watchman Alarm.
❱
Urządzenie Watchman Alarm Waveguide.
Obie opcje dostępne z wtyczkami UK i UE.
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MONITOROWANIE POZIOMU
CIECZY W ZBIORNIKU

MONITOROWANIE POZIOMU CIECZY

UniWatchmanRX

ZALETY

Odbiornik umożliwiający kontrolę urządzeń
pomocniczych oraz precyzyjne pomiary
poziomu substancji.

❱ Możliwość zaprogramowania urządzenia w sposób pozwalający mierzyć poziom
cieczy w zbiorniku wewnętrznym, w przypadku konieczności zamontowania
nadajnika na zewnętrznym płaszczu zbiornika, istnieje.
❱ Kompatybilność ze wszystkimi istniejącymi systemami czujników pomiarowych
oraz ze standardowymi czujnikami przemysłowymi.
❱ W przypadku wykrycia gwałtownego spadku poziomu cieczy istnieje możliwość
uruchomienia alarmu zewnętrznego.
❱ Komunikacja przez port RS232.
❱ Wyjście 4-20 mA.

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA
❱ Uruchomienie alarmu dźwiękowego w przypadku osiągnięcia niskiego poziomu
cieczy w zbiorniku.
❱ Włączenie alarmu wizualnego w przypadku wykrycia wycieku lub próby
kradzieży.
❱ Możliwość zaprogramowania automatycznego wysyłania wiadomości SMS na
wybrany numer telefonu, w przypadku uruchomienia alarmu (opcja).

CECHY
❱ Dwa tryby robocze: normalny - dla oleju opałowego i opcjonalny - dla oleju
przepracowanego.
❱ Alarmy opcjonalne: niskiego/wysokiego poziomu cieczy, wycieku.
❱ Możliwość dodania do istniejącego systemu monitorującego dodatkowego
alarmu, z podziałem na strefy (np. osobne alarmy dla każdego piętra w biurze).

UniWatchmanRX

❱ Zasilacz 9 - 12 V DC (kompatybilny na całym świecie).
❱ Prosty w obsłudze kreator konﬁguracji czujników i przekaźników.
❱ Wyświetlacz ciekłokrystaliczny z podświetleniem, a także w głośnik
wykorzystywany przez alarmy i podczas konﬁguracji.

KOMPATYBILNOŚĆ
Odbiornik UniWatchmanRX jest kompatybilny z serią urządzeń Sensor Watchman:
❱
❱
❱
❱
❱

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
❱ Czy urządzenie UniWatchmanRX jest kompatybilne z poprzednią wersją
urządzenia Watchman?
Tak, urządzenie UniWatchmanRX jest kompatybilne z serią Sensor Watchman.

WatchmanSonic.
WatchmanSonic Hard Wired.
WatchmanAlarm.
WatchmanSonic Plus.
Czujnikiem ciśnienia 4-20 mA.

a także z innymi standardowymi czujnikami wykorzystywanymi w wielu sektorach
przemysłowych.

❱ Jak połączyć UniWatchman RX z posiadanym modelem urządzenia
Watchman?
Do połączenia urządzeń konieczne jest zastosowanie
magnesu,
podobnie jak w przypadku standardowego odbiornika Watchman.
❱ Czy nadal będzie można korzystać z już posiadanego nadajnika?
Tak.
❱ Czy odbiornika UniWatchmanRX będzie można używać dla więcej
niż jednego zbiornika?
Nie.
❱ Czy urządzenie UniWatchmanRX może wyświetlać poziom cieczy w litrach?
Nie.
❱ Czy do urządzenia UniWatchmanRX można dodawać tabele litrażowania?
Nie.
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MONITOROWANIE POZIOMU
CIECZY W ZBIORNIKU

SYSTEM MONITORUJĄCY
POZIOM CIECZY W ZBIORNIKU
Tank Monitoring System (TMS) - spersonalizowany
system, kontrolujący poziom cieczy oraz
umożliwiający bezpieczne magazynowanie
i dozowanie substancji płynnych.

MONITOROWANIE POZIOMU CIECZY

KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORSTWA
❱
❱
❱
❱
❱

Zoptymalizowane zarządzanie zapasami magazynowanych substancji.
Łatwa instalacja.
Wyeliminowanie konieczności pomiarów ręcznych.
Terminowe i dokładne raporty umożliwiające ekonomiczne zakupy (opcja).
Wyeliminowanie przestojów w pracy spowodowanych nagłym wyczerpaniem
się zapasu magazynowanej substancji.

FUNKCJE I CECHY
❱ Możliwość zastosowania do pomiaru i kontrolingu wielu substancji płynnych,
m.in.: oleju napędowego czy AdBlue®.
❱ Pomiar poziomu przechowywanej substancji - przetwornik ciśnienia
(ultradźwiękowy lub typu 4-20 mA).
❱ Wizualny i dźwiękowy alarm przepełnienia.
❱ Odcięcie w przypadku niskiego poziomu cieczy - alarm wizualny i dźwiękowy.
❱ Alarm zbiornika wychwytującego; aktywny czujnik znajdujący się w odległości
10 mm od podstawy zbiornika.
❱ Alarm - powiadomienie w przypadku uszkodzenia: czujników pomiaru poziomu
cieczy, zbiornika wychwytującego lub czujników pojemnościowych.
❱ Automatyczne wyłączanie oświetlenia w pomieszczeniu po 30 minutach.
❱ Konwersja przepływomierza i automatyczne sterowanie pompą – 100 impulsów
na litr wypływu, wyłączenie działania po 5 minutach nieużywania pompy.
❱ Wysoka rozdzielczość: dla pomiaru ultradźwiękowego +/- 10 mm, dla czujnika
ciśnienia +/- 2 mm.
❱ Możliwość konﬁgurowania przy pomocy komputera – urządzenia TMS można
zaprogramować dla dowolnej konstrukcji i wymiarów zbiornika.

OPCJE URZĄDZENIA TMS

Odczyt w litrach
Alarm przepełnienia
Alarm zbiornika wychwytującego
Wskaźnik niskiego poziomu
Czujnik ciśnienia 4-20 mA
Czujnik ultradźwiękowy
Moduł GSM
Kompatybilność licznika impulsów
Sterowanie wentylatorem
Sterowanie podgrzewaczem zbiornika
Podłączenie bramki pola
Wyjście 4-20 mA dla urządzenia BMS
3 przekaźniki zwierne 10 A dla urządzeń zewnętrznych
Zewnętrzna kontrola oświetlenia
Podłączenie zasilania GOK

CECHY FIZYCZNE
TMS 100
Tak
Tak
Tak
Tak
Opcjonalny
Tak
Opcjonalny
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

TMS 200
Tak
Tak
Tak
Tak
Opcjonalny
Opcjonalny
Opcjonalny
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

❱
❱
❱
❱
❱

Ognioodporne okablowanie.
Ognioodporna obudowa.
Odłącznik krzywkowy.
Odpowiedni dla różnych typów zbiorników, możliwość modernizacji.
Produkt przetestowany pod kątem odporności na wilgotność.
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MONITOROWANIE POZIOMU CIECZY

Multi - Tank Pro

WYŚWIETLANIE DANYCH NA EKRANIE

Monitorowanie poziomu cieczy nawet
dla 18 zbiorników.

❱ Podświetlany ekran z matrycą umożliwiający monitorowanie:
— Poziomu (w milimetrach).
— Objętości (w litrach, w procentach).
— Alarmów (odłączenie czujnika Sensor, alarm wysokiego i niskiego poziomu
cieczy).

MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA

MULTI-TANK PRO

Multi - Tank Pro może być stosowany w zbiornikach:
❱ Jedno- i dwupłaszczowych.
❱ Z tworzyw sztucznych.
❱ Połączonych bateryjnie.
❱ Ze stali.
❱ Naziemnych i podziemnych.

ŁĄCZNOŚĆ
❱ Interfejs za pośrednictwem sieci Ethernet:
— Podłączenie za pomocą standardowego kabla CAT-5.
— Wbudowany serwer sieciowy, umożliwiający zdalną lub lokalną konﬁgurację
urządzenia za pomocą przeglądarki internetowej, bez konieczności
instalowania oprogramowania.

KOMPATYBILNOŚĆ Z:
❱
❱
❱
❱
❱
❱
❱
❱
❱
❱

Szerokość: 300 mm,
Wysokość: 180 mm,
Głębokość: 100 mm.

ZALETY
❱ Monitorowanie poziomu cieczy nawet do 18 zbiorników z wykorzystaniem
istniejących czujników.
❱ Bezpłatne powiadomienia e-mail o wysokim lub niskim poziomie cieczy.
❱ Bezpłatne okresowe sprawozdanie przesyłane e-mailem (informacja
o poziomach cieczy przesyłana pocztą e-mail nawet 24 razy dziennie).
❱ Bezpłatna łączność w czasie rzeczywistym, za pośrednictwem sieci LAN,
i w sposób zdalny.
❱ Zdalna aktualizacja oprogramowania.
❱ Lokalne alarmy i łączność z BMS.
❱ Przesyłanie ostrzeżeń i alarmów lokalnie oraz zdalnie.
❱ Produkt kompatybilny z różnymi czujnikami.
❱ Certyﬁkat CE.
❱ Zapasowe zasilanie z baterii.
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Watchman Sonic 4-20 mA Waveguide.
Watchman Sonic Waveguide.
Watchman Alarm Waveguide EU.
czujnikiem ciśnienia 4-20 mA.
Watchman Sonic.
Watchman Sonic EU.
Watchman Sonic Alarm.
Watchman Sonic Alarm EU.
Watchman Sonic Plus.
Watchman Sonic Plus EU.
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ZDALNE MONITOROWANIE
POZIOMU CIECZY W ZBIORNIKU

ZESTAW MONITORUJĄCY
WATCHMAN ANYWHERE

SPOSÓB DZIAŁANIA

Urządzenie umożliwiające zdalne monitorowanie
poziomu cieczy z każdego miejsca na świecie.

ZALETY
❱
❱
❱
❱

12 - miesięczna darmowa transmisja danych.
Łatwa i intuicyjna instalacja.
Monitorowanie poziomu cieczy z dowolnego miejsca na świecie.
2 - letnia gwarancja na urządzenie.

MONITOROWANIE POZIOMU CIECZY

Wbudowana karta SIM przesyła informacje do bezpiecznego centrum danych.
Następnie informacje są udostępniane indywidualnemu proﬁlowi Klienta, gdzie
wyświetlony zostaje aktualny poziom cieczy w zbiorniku.

DOSTĘP DO DANYCH
Tablicę informacyjną można wyświetlić korzystając z dowolnego komputera,
tabletu lub smartfona. Prosta rejestracja umożliwia wgląd w dane z dowolnego
miejsca na świecie, o każdej porze dnia.

Dowolne
urządzenia
internetowe

Aplikacje na:
iPhona, system
operacyjny Android

Cotygodniowe
raporty e-mail
lub SMS

Od chwili uruchomienia abonamentu, użytkownik otrzymuje cotygodniowe,
zaktualizowane informacje o ilości cieczy w zbiorniku. W ciągu pierwszego roku
subskrypcja tej usługi jest bezpłatna.
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WATCHMAN
ANYWHERE PRO

MONITOROWANIE POZIOMU CIECZY

SPOSÓB DZIAŁANIA
❱ Wbudowana karta SIM przesyła informacje o poziomie cieczy w zbiorniku.

Zdalne monitorowanie poziomu cieczy w zbiorniku
dla potrzeb przedsiębiorstw i przemysłu.

❱ Następnie informacje są przesylane do indywidualnej tablicy informacyjnej
klienta, na której wyświetlone zostają aktualne poziomy cieczy w zbiornikach.
❱ Możliwość wyświetlenia tablicy informacyjnej na dowolnym komputrze,
tablecie lub smartfonie. Prosta rejestracja ułatwia sprawdzenie danych z
dowolnego miejsca na świecie.
❱ Zaktualizowane informacje na temat poziomu cieczy mogą być przesyłane
każdego dnia lub co tydzień. Dane przesyłane są w różnych formatach, np. pliki
tekstowe czy pliki dostosowane do smartfonów.

®

PLATFORMY WSPÓŁPRACUJĄCE Z URZĄDZENIEM
Niezależnie od miejsca, w którym znajduje się użytkownik, tablica informacyjna
Watchman Anywhere Pro wskazuje aktualne poziomy cieczy we wszystkich dostępnych
zbiornikach w ﬁrmie.
APLIKACJE

POCZTA E-MAIL

OPIS PRODUKTU

TRYB ONLINE

Urządzenie Watchman Anywhere Pro za pomocą fal ultradźwiękowych kontroluje
poziom przechowywanej w zbiorniku substancji. Wbudowana karta SIM umożliwia
przesyłanie informacji bezpośrednio na serwer. Po zarejestrowaniu użytkownik
otrzymuje aktualne informacje dotyczące poziomu cieczy w zbiorniku.
Czas żywotności baterii wynosi między 3 a 5 lat. Na produkt udzielana jest 2- letnia
gwarancja.
Urządzenie współpracuje z platformą Connect Sensor.

FUNKCJE
❱ Po zalogowaniu do panelu online możliwe jest wyświetlenie danych, takich jak:
statystyki, statusy i pomiary, z każdego zbiornika w przedsiębiorstwie.
litry
%
POZIOM PŁYNU

DANE DOTYCZĄCE ZUŻYCIA

OBJĘTOŚĆ
NAPEŁNIANIA

OSTRZEŻENIE O NAGŁYM
SPADKU POZIOMU

PRZEWIDYWANA DATA
OPRÓŻNIENIA
ZBIORNIKA

OSTRZEŻENIE O NISKIM
POZIOMIE SUBSTANCJI

ZASTOSOWANIE
Urządzenie Watchman Anywhere Pro może monitorować dowolną liczbę
zbiorników. Produkt znajduje zastosowanie w zbiornikach różnego typu i jest
odpowiedni dla wielu rodzajów cieczy.
TYPY ZBIORNIKÓW:
❱ Z tworzyw sztucznych.
❱ Ze stali.
❱ Połączonych bateryjnie.
❱ Jedno- i dwupłaszczowych.
❱ O wysokości < 4 m.
❱ Naziemnych lub
podziemnych.
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PŁYNY:
❱ Środki smarne.
❱ Olej napędowy.
❱ Nafta.
❱ AdBlue®.
❱ Olej przepracowany.
❱ Inne.

GLOBALNE ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU TELEMETRII
KINGSPAN SENSOR

ZDALNE MONITOROWANIE
POZIOMU CIECZY W ZBIORNIKU

MONITOROWANIE POZIOMU CIECZY

TMS300 CS MULTITANK

ZALETY

Monitorowanie poziomu cieczy nawet
dla 18 zbiorników.

❱ Podłączenie do platformy Connect Senor umożliwia uruchomienie aplikacji
Watchman Anywhere Pro APP (dla systemów operacyjnych iOS i Android).
❱ Dostępność z opcją GSM i bez niej.
❱ Łączność 3G GSM zapewnia kompatybilność z sieciami na całym świecie.
❱ Istnieje możliwość dostarczenia zbiornika pod klucz.
❱ Kingspan Sensor oferuje usługi instalacji i serwisowania urządzenia.
❱ Produkt kompatybilny z platformą Connect Sensor.

TMS300
SPOSÓB DZIAŁANIA
- KOMPATYBILNOŚĆ URZĄDZENIA
❱ Użytkownicy końcowi mogą na wiele sposobów wyświetlić w czasie
rzeczywistym informacje dotyczące zbiornika.
❱ Podświetlany ekran z matrycą punktową wyświetla wszystkie alarmy i poziom
cieczy we wszystkich zbiornikach.
❱ Łączność LAN pozwala użytkownikom na połączenie urządzenia z lokalną siecią
komputerową i wyświetlenie wartości poziomów cieczy w zbiornikach.
❱ Urządzenie może być wyposażone w modem 3G zapewniający łączność
z platformą Connect Sensor poprzez sieci telefonii komórkowej 3G i 4G.
TMS300 CS MULTITANK jest kompatybilny z:
❱ dostępną serią ultradźwiękowych czujników RF (Watchman Sonic i Watchman
Sonic Alarm),
❱ czujnikami 4-20 mA, w tym czujnikami ciśnienia i ultradźwiękowymi czujnikami
o dużym zasięgu.

Szerokość: 300 mm,
Wysokość: 180 mm,
Głębokość: 100 mm.

OPIS PRODUKTU

ZASTOSOWANIE

TMS300 CS MULTITANK został zaprojektowany jako uzupełnienie systemu
monitorowania zbiorników Watchman Anywhere Pro. Urządzenie może
przekazywać informacje poprzez sieć, wykorzystując w sposób zdalny aplikacje
i strony internetowe.

❱ Monitorowanie poziomu cieczy w przedsiębiorstwach dysponujących
maksymalnie 18 zbiornikami.

TMS może monitorować do 18 zbiorników zarówno bezprzewodowo, jak i przy
użyciu stacjonarnych czujników przewodowych. Informacje oraz ostrzeżenia
przesyłane są na serwer Kingspan Sensor i umieszczane w platformie Connect
Sensor. Platforma Connect Sensor przechowuje informacje w czasie rzeczywistym
zarówno z TMS300 CS MULTITANK, jak również z wykorzystaniem usługi WAP.
Poziomy cieczy z każdego urządzenia TMS300 CS można wyświetlić na platformie
Connect Sensor, a także w systemach Android i iOS, wykorzystując aplikację
Watchman Anywhere Pro.

❱ Monitorowanie alarmów (np. wycieków, przełączników pływakowych,
wysokiego poziomu cieczy i działania osób niepowołanych.
❱ Zintegrowane instalacje, w których informacja z monitoringu zbiorników
powinna zostać przesłana do urządzenia BMS lub systemu zarządzania paliwem
(dostępne wyjście 4-20 mA).
❱ Możliwość zaprogramowania automatycznego wyłączania pompy w określonych
sytuacjach.
❱ Produkt znajduje zastosowanie w zbiornikach dozujących, wskazując poziom
cieczy w czasie rzeczywistym.
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GLOBALNE ROZWIĄZANIA TELEMETRII
DOSTARCZANE PRZEZ KINGSPAN SENSOR

MONITOROWANIE GOSPODARKI WODNO-ŒCIEKOWEJ

MONITOROWANIE I SERWISOWANIE
URZĄDZEŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI
WODNO-ŚCIEKOWEJ
❱ SMARTSERV � MONITOROWANIE POZIOMU SUBSTANCJI PŁYNNYCH W:
� SZAMBACH,
� ZBIORNIKACH OSADOWYCH,
� ODTŁUSZCZACZACH,
� SEPARATORACH,
� OCZYSZCZALNIACH,
� STACJACH POMP.
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GLOBALNE ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU TELEMETRII
KINGSPAN SENSOR

MONITOROWANIE GOSPODARKI WODNO-ŒCIEKOWEJ

SENSOR SMARTSERV
Systemy SmartServ to oszczędny i inteligentny
zestaw przeznaczony do monitorowania
urządzeń m.in. z zakresu gospodarki wodnościekowej.
ZASTOSOWANIE

SERWISOWANIE

Monitorowanie:
❱ Poziomu cieczy w zbiornikach - z podaniem optymalnej informacji dotyczącej
opróżniania/odszlamiania systemów odprowadzania ścieków oraz szamb.

Kingspan Environmental oferuje przeprowadzanie przeglądów i prac
konserwacyjnych zakupionych produktów. Eksperci Kingspan Environmental
przygotowują indywidualny, optymalny plan serwisowania urządzeń w ﬁrmie.
Odpowiednio zaplanowane przeglądy i inne czynności serwisowe umożliwiają
zmniejszenie kosztów operacyjnych i ﬁnansowych, m.in. poprzez uniknięcie
przestojów w pracy maszyn.

❱ Uszkodzenia produktu - na przykład
oczyszczalniach sćieków czy stacjach pomp.

w

separatorach

paliwo/olej,

❱ Zgodności - na przykład separatorów w rozumieniu PPG3, dyrektywy UE EN
058: 1-2, a także przepisów dotyczących zarządzania tłuszczami, olejami
i smarami.
Wszystkie systemy SmartServ wykorzystują te samą, odpowiednio skonﬁgurowaną
dla poszczególnych zadań technologię. Najnowocześniejsze systemy zdalnego
monitorowania Kingspan Sensor współpracują z platformą hostingową
umożliwiającą odbiór informacji o produktach - w dowolnym miejscu i na wielu
platformach internetowych.

APLIKACJE

Kingspan Environmental oferuje usługi monitorowania i serwisowania SmartServ
dla:
❱
❱
❱
❱
❱
❱

Szamb i zbiorników osadu.
Odtłuszczaczy.
Separatorów.
Oczyszczalni ścieków.
Stacji pomp.
Systemów transportowych tłuszczów, olejów i smarów.

POCZTA E-MAIL

ZDALNA TELEMETRIA

TRYB ONLINE

KORZYŚCI DLA FIRM
❱
❱
❱
❱
❱
❱
❱

Terminowe tankowanie.
Kontrolowanie zużycia zasobów.
Poprawa poziomu obsługi Klienta.
Zróżnicowanie usług.
Zwiększona wydajność.
Lepsze referencje środowiskowe.
Wyższa rentowność przypadająca na jednego Klienta.

WÓ

PRZYKŁAD PRAKTYCZNY
Usługa wypompowywania szlamu na
podstawie informacji dostarczonej przez
system monitorowania SmartServ marki
Kingspan Sensor.
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GLOBALNE ROZWIĄZANIA TELEMETRII
DOSTARCZANE PRZEZ KINGSPAN SENSOR

MONITOROWANIE I KONTROLA CH£ODZENIA

MONITOROWANIE
I KONTROLA CHŁODZENIA
❱ REJESTRATOR DANYCH THX�DL,
❱ UKŁAD KONTROLI I REJESTRACJI DANYCH THX�CDL.
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GLOBALNE ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU TELEMETRII
KINGSPAN SENSOR

MONITOROWANIE I KONTROLA CH£ODZENIA

REJESTRATOR DANYCH THX-DL UKŁAD KONTROLI
Rejestrator THX-DL to urządzenie, które umożliwia I REJESTRACJI DANYCH THX-CDL

monitorowanie do 12 kanałów i próbkowanie Urządzenie THX-CDL umożliwia kontrolowanie
danych co 60 sekund.
oraz sterowanie chłodzeniem dzięki 3 kanałom
Mimo niewielkich rozmiarów, THX-DL posiada bogatą rejestrowania.
funkcjonalność. Dane przechowywane w urządzeniu mogą być
przesyłane przez złącze USB lub pobierane zdalnie.

4

8

Urządzenia THX są kompatybilne z czujnikami Thermomax.

12

Z A AWA
N
F U N KC S OWA N A
JO N A L N
OŚĆ

MODUŁY SAMOKONFIGURUJĄCE SIĘ

Możliwość zastosowania do 12 kanałów monitorowania
uwzględniających rozwój ﬁrmy.

ZALETY THX-DL

ZALETY THX-CDL

❱ Certyﬁkat CE i zgodność z normą EN12830.
❱ Wbudowany serwer www zapewniający zdalne monitorowanie danych za
pośrednictwem dowolnej przeglądarki internetowej.
❱ Możliwość monitorowania zdalnych alarmów.
❱ Możliwość pobierania i zapisu danych za pomocą USB.
❱ Funkcja aktualizacji oprogramowania USB.
❱ Rozszerzona pojemność pamięci.
❱ Częstotliwość próbkowania co 1, 5, 15, 30 i 60 minut.
❱ Automatyczne wykrywanie modułów i ich samokonﬁguracja.
❱ Funkcja konﬁguracji alarmu drzwi (4 drzwi na jeden moduł).
❱ Klasa ochrony IP54.
❱ PSU 120/240 V AC.
❱ Awaryjne zasilanie z akumulatorów do 6 godzin.
❱ Kompatybilność z poprzednimi modelami czujników Thermomax.
❱ Funkcja ostrzegania za pośrednictwem wiadomości e-mail.

❱ Certyﬁkat CE i zgodność z normą EN12830.
❱ Możliwość monitorowania i zmiany parametrów komory chłodniczej przez
Internet.
❱ Wbudowana funkcja rejestrowania danych zapewniająca trzy kanały
monitorowania.
❱ Funkcja zdalnego pobierania danych.
❱ Kompatybilność z poprzednimi modelami czujników Thermomax.
❱ W pełni kompatybilny panel montażowy i obudowa do montażu
powierzchniowego.
❱ Archiwizacja danych w pamięci USB i ich pobieranie za pośrednictwem sieci LAN.
❱ Możliwość aktualizacji oprogramowania sprzętowego za pośrednictwem
pamięci USB, przy uwzględnieniu aktualizacji wersji.
❱ Bezpieczny dostęp i ochrona hasłem.
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MONITOROWANIE I KONTROLA CH£ODZENIA

1
5

2
7

6
3

4

5

ZALETY
❱ Łączność z serią urządzeń Thermomax THX.
❱ Sieć LAN
- dla połączenia przewodowego z siecią komputerową budynku, co umożliwia
zdalny dostęp poprzez Internet w celu monitorowania i dokonywania zmian
parametrów chłodni.

INTUICYJNE ZARZĄDZANIE PANELEM STEROWANIA

1

DUŻY, CZYTELNY WYŚWIETLACZ EKRANOWY

2

MONITOROWANIE WIELOKANAŁOWE

3

❱ Port USB
- dane operacyjne można łatwo pobrać do przenośnych urządzeń pamięci
masowej, takich jak karty pamięci lub smartfony, tablety czy laptopy.

ZAPASOWE ZASILANIE Z AKUMULATORÓW

4

❱ Możliwość aktualizacji oprogramowania ﬁrmowego
- funkcje umożliwiające łatwe i szybkie wprowadzanie uaktualnień przy
minimalnym przestoju.

SIEĆ LAN

5

MOŻLIWOŚĆ AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO

6

❱ Monitorowanie wielokanałowe
- układ sterowania i rejestrowania THX-CDL może dysponować nawet 3
kanałami monitorowania. Rejestrator THX-DL oferuje 4 kanały standardowe,
z możliwością rozbudowy nawet do 12 kanałów, przy wykorzystaniu
opcjonalnych modułów wtykowych.
❱ Udoskonalone próbkowanie i magazynowanie:
• częstotliwość próbkowania co 1, 5, 15, 30 i 60 minut,
• 1 min = pojemność odpowiadająca 72 dniom,
• 60 min = pojemność odpowiadająca 2944 dniom.
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MONITOROWANIE I KONTROLA CH£ODZENIA

KORZYŚCI
MNIEJSZA LICZBA URZĄDZEŃ I NIŻSZE KOSZTY
❱
❱
❱
❱

NOWA FUNKCJA OSTRZEGANIA ZA
POŚREDNICTWEM WIADOMOŚCI E-MAIL

Brak konieczności posiadania niezależnego modułu alarmowego.
Brak dodatkowych wymagań sprzętowych.
Brak wymagań na przetwornik RS485.
Nie jest wymagana lokalna drukarka.

Bezpłatna funkcja wysyłania wiadomości e-mail.
Brak konieczności posiadania karty SIM.
Brak dodatkowych wymagań sprzętowych.
Brak obowiązkowych opłat.
Możliwość informowania 3 użytkowników o przekroczeniu wysokiej lub niskiej
temperatury, na przykład >11°C lub < -10°C.
❱ Wiadomość e-mail jest wysyłana również w przypadku przerwy w zasilaniu
urządzenia.
❱
❱
❱
❱
❱

WSPARCIE ONLINE
Nowa strona internetowa Thermomax Refrigeration oferuje zarówno
instalatorom, jak i użytkownikom natychmiastowy dostęp do obszernych zasobów
informacyjnych, w zakresie:
❱
❱
❱
❱
❱

Instrukcji instalacji i obsługi urządzenia THX.
Broszur dotyczących urządzeń THX.
Narzędzi do rozwiązywania problemów.
Opisu działania urządzenia Thermomax.
Zgodności z normą EN12830.
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ZDALNA TELEMETRIA

CONNECT SENSOR MONITOROWANIE
ONLINE
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ZDALNA TELEMETRIA

ZALETY PLATFORMY CONNECT
SENSOR
Śledzenie zużycia zapasów i poziomu dostaw jest koniecznością w każdej ﬁrmie.
Rozwiązania telemetryczne od Kingspan
Environmental, przy wykorzystaniu platformy Connect Sensor, umożliwiają pełną
kontrolę zużycia zasobów w przedsiębiorstwie.
KONTROLA ZASOBÓW W DOWOLNEJ
CHWILI, Z KAŻDEGO MIEJSCA NA ŚWIECIE
Platforma Connect Sensor pozwala monitorować zasoby w trybie ciągłym. Dostarczając aktualne dane przez cały rok czy
całą dobę, pozwala na utrzymanie pełnej kontroli. Niewątpliwie wplywa to na
oszczędność, efektywne gospodarowanie
zasobami, dokonywanie zamówień i planowanie czynności logistycznych.

NAJBARDZIEJ SKUTECZNA
I OSZCZĘDNA PLATFORMA
W ZAKRESIE TELEMETRII
NA ŚWIECIE.
Rozwiązania telemetryczne Kingspan Sensor niewątpliwie usprawniają zarządzanie zasobami
i przyczyniają się do podwyższania wydajności urządzeń w gospodarstwach domowych
czy przedsiębiorstwach na całym świecie.
Centralna, bezpieczna baza danych Connect Sensor komunikuje się z nadajnikami wykorzystującymi
sieci mobilne i internetowe. Dane przechowywane w systemie, są przekazywane do użytkownika
za pośrednictwem: komputerów, Internetu, chmury, SMS-ów, aplikacji internetowych, FTPów, wiadomości e-mail lub systemów ERP. Otrzymane informacje można wykorzystywać
na wiele sposobów, np. do oszacowania kosztów, zużycia energii, emisji dwutlenku węgla,
temperatury czy poziomu cieczy.
Specjalistyczne urządzenia telemetryczne produkowane przez Kingspan Environmental zostały
wyróżnione wieloma nagrodami i certyﬁkatami. Produkty marki Sensor mogą być wykorzystywane
do pomiaru poziomu wielu substancji, m.in. oleju napędowego czy przepracowanego, AdBlue®,
nafty, smarów, dodatków do paliw, a także wielu innych cieczy.
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OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII I ZASOBÓW
Monitorowanie paliwa, wody lub temperatury pozwala oszczędzać energię i środki ﬁnansowe. Platforma Connect Sensor może
pomóc w uzyskaniu certyﬁkatów zgodności
z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Platforma dostarcza dane odpowiednie dla sprawozdawczości DECC i CRC,
mających podstawowe znaczenie dla właściwego zarządzania przedsiębiorstwem.
NATYCHMIASTOWE OSTRZEŻENIA
W sytuacji, gdy dochodzi do awarii lub nieuprawnionego użycia sprzętu, jak również
w przypadku próby kradzieży, platforma
Connect Sensor umożliwia natychmiastowe przesłanie właściwej informacji za pomocą wiadomości e-mail lub wiadomości
tekstowej.
OSZCZĘDNE MAGAZYNOWANIE DANYCH.
Kingspan Environmental dysponuje jedną
z najbardziej zaawansowanych i skutecznych platform internetowych do magazynowania danych na świecie. Platforma hostingowa Kingspan Environmental oferuje
skalowalność i elastyczność sprawozdawczości. Można ją również skonﬁgurować
do pracy z urządzeniami telemetrycznymi
innych producentów.
ZMNIEJSZANIE RYZYKA
Dzięki prowadzeniu dokładnych pomiarów magazynowanych substancji, możliwe jest eliminowanie ryzyka przepełnienia zbiorników, które może prowadzić do
skażenia środowiska.

GLOBALNE ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU TELEMETRII
KINGSPAN SENSOR

ZDALNA TELEMETRIA

MOŻLIWOŚCI TELEMETRII KINGSPAN
SENSOR ORAZ PLATFORMY
CONNECT SENSOR

SPOSÓB DZIAŁANIA PLATFORMY CONNECT SENSOR:

Od ponad 20 lat Kingspan Environmental
dostarcza techniczne, handlowe i projektowe rozwiązania w dziedzinie telemetrii.
Produkty Kingspan Sensor znajdują idealne
zasosowanie w monitorowaniu:

2. DANE PRZESYŁANE
I MAGAZYNOWANE
W BEZPIECZNEJ
BAZIE DANYCH PLATFORMA CONNECT SENSOR.

1. INSTALOWANIE URZĄDZEŃ
TELEMETRYCZNYCH
KINGSPAN SENSOR.

1. PALIW, ŚRODKÓW SMARNYCH,
PŁYNÓW I GAZU PŁYNNEGO
Przy rosnących kosztach paliw, istotnym
aspektem jest dokładne kontrolowanie zapasów. Kingspan Sensor monitoruje:

3. DANE I SPRAWOZDANIA
WYSYŁANE DO
WYBRANEJ PLATFORMY.

❱ Olej napędowy.
❱ AdBlue®.
❱ Olej opałowy wykorzystywany w
gospodarstwach domowych.
❱ Olej smarny.
❱ Ciecze i dodatki.
2. MAGAZYNOWANIA MATERIAŁÓW
SYPKICH
Za pomocą produktów Kingspan Environmental można mierzyć niemal wszystko,
również materiały sypkie. Stosowanie telemetrii Kingspan Sensor sprawia, że zapasy nie wyczerpią się nagle. Produkty Kingspan Sensor oraz platforma Connect
Sensor są wykorzystywane w wielu dziedzinach gospodarki, tj. w:
❱ Rolnictwie.
❱ Przemyśle spożywczym.
❱ Przemyśle chemicznym.

4. SPRAWOZDANIA UMOŻLIWIAJĄ
PODEJMOWANIE SZYBKICH
DECYZJI, OPTYMALIZUJĄCYCH
ZYSKI PRZEDSIĘBIORSTWA.

3. WODY
Woda to bezsprzecznie najcenniejszy zasób. Firma Kingspan Environmental jest
ekspertem w dziedzinie zrównoważonej
gospodarki wodnej i oferuje systemy telemetryczne służące do pomiaru zużycia
wody oraz poziomu ścieków w celu zapobiegania zanieszczyszczeniu środowiska.
Platforma Connect Sensor monitoruje:
❱ Szamba i zbiorniki osadów.
❱ Odtłuszczacze.
❱ Separatory.
❱ Oczyszczalnie ścieków.
❱ Wody opadowe.
❱ Stacje pomp.

Telemetria Kingspan Sensor umożliwia
monitorowanie najważniejszych danych
przedsiębiorstwa na dowolnym urządzeniu współpracującym z Internetem, tj.:
na komputerze, tablecie czy smarfonie
(z aplikacją Android lub iOS).
Wszystkie produkty objęte są określoną gwarancją, jedynie
w przypadku użytkowania zgodnego z zaleceniami
producenta.
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4. MAGAZYNOWANIA W NISKIEJ
TEMPERATURZE
Systemy telemetryczne kontroli i rejestracji
danych Connect Sensor monitorują krytyczne wartości temperatur w mroźniach
i chłodniach, przesyłając natychmiastowe
ostrzeżenia w przypadku wystąpienia zmian
temperatur. Platforma Kingspan Sensor
może monitorować:
❱ Chłodnie.
❱ Mroźnie.
❱ Chłodzenie.
❱ Zgodność z urządzeniem BMS.

