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Informacja produktowa
Wskaźnik poziomu napełnienia Senso4s PLUS dla
butli gazowych
z aplikacją dla smartfonów i tabletów

Jak działa Senso4s PLUS?
Senso4s PLUS mierzy aktualny poziom napełnienia butli gazowej i pokazuje prognozę
zużycia w powiązanej aplikacji. W tym celu należy:
• Pobrać aplikację Senso4s (dla systemu Android i iOS) na smartfona lub tablet
• Ustanowić połączenie Bluetooth między smartfonem/tabletem a Senso4s PLUS
• Wprowadzić takie parametry, jak ciężar napełnienia i ciężar tara butli gazowej –
możliwe jest monitorowanie butli gazowych o ciężarze napełnienia do 16 kilogramów
• Senso4s PLUS ustawić na równym podłożu i postawić na nim butlę gazową ze
wszystkimi częściami instalacji, czyli reduktorem ciśnienia, wężem itd.
• Aplikacja Senso4s pokazuje aktualny poziom napełnienia z dokładnością pomiaru ± 1%
• Pomiar zostaje przerwany, a aplikacja wyświetla ostrzeżenie, gdy:
- rozpoznany zostanie ruch (np. podczas jazdy kampera lub przyczepy kempingowej),
- kąt pochylenia będzie zbyt duży lub gdy
- temperatura otoczenia przekroczy dopuszczalny zakres.
Gdzie można używać Senso4s PLUS?
• Karawaning: kampery, przyczepy kempingowe – możliwość stosowania także
podczas jazdy!
• Gastronomia: płyty gazowe, ogrzewacze tarasowe, grzejniki, grille gazowe itd.
• Grill & BBQ: grille gazowe
• Gospodarstwo domowe: płyty gazowe, termy gazowe, grzejniki itd.
Co jeszcze warto wiedzieć?
• Dzięki certyfikatowi ATEX, czujnikowi ruchu i stabilnej konstrukcji Senso4s PLUS może
pozostawać pod butlą gazową znajdującą się w skrzynce na butle także podczas jazdy.
• Zasięg sygnału Bluetooth: ok. 20 m
• Stopień ochrony: IP44 – urządzenia można używać na zewnątrz. Jest ono chronione
przed wodą bryzgającą ze wszystkich kierunków
• Stosowanie w zakresie temperatur od -10 do +40 stopni Celsjusza
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Przykład zastosowania w kamperze

