Enkel och smart allt-i-ett-lösning
SiteEasy är, som namnet avslöjar, skapad för att göra det enklare för dig
som kund att mäta dina tankar på svåråtkomliga platser. Med SiteEasy
har du full koll på nivåerna
– timme för timme
– i tankar som står avlägset och utan tillgång till el.
SiteEasy är ett batteridrivet robust modem som levereras med SIM-kort och
integrerad antenn. SiteEasy kopplas enkelt upp mot SiteInfo. Efter montaget
aktiveras SiteEasy genom att ansluta batteriet. Din tank läggs upp på SiteInfo enligt
installationsprotokollet. Sedan kan du logga in på www.siteinfo.se. Där kan du se
nivån och volymen i din tank när som helst och var som helst. Med vår webbapp kan
du även läsa av volymerna i din smartphone eller läsplatta.
Med GPS versionen av SiteEasy får du inte bara kontroll på tankens volym, utan
också var den befinner sig. Aktuell position detekteras och registreras i SiteInfo varje
gång nivådata kommuniceras.
SiteEasy levereras med förmonterad tryckgivare och förskruvning, för enkelt och
snabbt montage. SiteEasy finns även för montage med Rochestergivare. SiteEasy är
ej anpassad för EX-klassade produkter.
FÖRDELAR MED SITEEASY OCH SITEEASY GPS
• IP67 robust kapsling
• Inbyggt och utbytbart litiumbatteri
• 4G / LTE CAT-M1 för optimal täckning
• 2G/3G som fallback

• Upp till 3 års batterilivslängd under normala förhållanden
• Passar även för installation utomhus i kallt klimat
• Enkel åtkomst till nivå och volymdata i SiteInfo
• Uppdateras med timvärden som standard 3 ggr/dygn

TEKNISK SPECIFIKATION
Konnektivitet:

Antenn:
Anslutningar:

Drifttemperatur:
Vikt:
Dimension:
Skydd:
Certifikat:

2G/3G /4G
LTE: 700/800/900/1800/2100MHz
UMTS: 900/2100MHz
GPRS: 900/1800 MHz
Intern antenn. Som tillval extern antenn med magnetfot (GSM) eller hajfena (GSM+GPS
Analog 0–5 V ingång
Tryckgivare (med PUR- eller Teflonkabel). Mätnoggranhet: 0,5%
Rochestergivare. Mätnoggranhet: 3%
-30°C till +70°C
340 g (exklusive tryckgivare) 1000 g (inklusive tryckgivare)
45 x 95 x 150 mm (exklusive tryckgivare och kabel)
Ventilerad IP67 kapsling av Polykarbonat med Nitril-tätning och gångjärn av rostfritt stål
CE
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