
ĮRANGOS APŽVALGA 
Perkelkite belaidį aplinkos stebėjimą į kitą lygį

INOVACINIAI PRAMONINIAI IOT SPRENDIMAI VERSLUI, PAPRASTA APLINKOS STEBĖSENOS SISTEMA!

1

2

3

4

5

maksimaliai lankstus belaidis aplinkos stebėjimas

daviklių matymo diapazonas iki 3km 

iki 10 metų veikiančios jutiklio baterijos

100 jutiklių vienoje bazinėje stotyje

įmontuota internetinė (cloud) programinė įranga



Measurement range
Battery 
life up to IP class

T-probe sensor -55°C to 105 °C -67°F to +221°F 10 years IP68

T Compact sensor -40°C to 60°C -40°F to 140 °F 7 years IP68

PT100 / PT1000 
transmitter

-200°C to 800°C -328°F to 1472°F 10 years IP68

PT100 sensor -50°C to 180°C -58°F to 356°F 10 years IP68

PT100 EXT sensor -190°C to 260°C -310°F to 500°F 10 years IP68

Measurement range
Battery 
life up to IP class

Voltage sensor DC voltage (-32 to +32 VDC) 7 years IP68

4-20mA sensor current (0-30mA) 7 years IP68

Measures
Battery 
life up to IP class

T/RH sensor with 
Convection Shield

temperature: -40°C to 60°C 
-40°F to 140 °F
relative humidity: 0% to 100%

10 years IP68

PAR sensor PPFD (Photosynthetic Photon 
Flux Density)

7 years IP68

Weight sensor 0-50 kg / 0-100 kg 7 years IP67

Soil moisture, EC 
and T sensor

soil and substrate moisture, 
electric conductivity, temperature

7 years IP68

Stem micro-
variations sensor

micro-variations of stem diameter 
(0 to 5mm)

7 years IP64

PH sensor pH level in soil (0 to 14 pH) 7 years IP67

Measurement range
Battery 
life up to IP class

LUX sensor 0 - 200 000 lux 7 years IP68

Measures
Battery 
life up to IP class

CO2 sensor CO2: 0-9999 ppm 7 years IP40

Aranet4 
comes with 
Android & iOS app

CO2: 0-9999 ppm 
temperature: -10°C to 60°C 
14°F to 140°F 
relative humidity: 0% to 100% 
atmospheric pressure: 300-1100 hPa

2 years IP20

Measurement range
Battery 
life up to IP class

T/RH sensor temperature: -40°C to 60°C 
-40°F to 140 °F 
relative humidity: 0% to 100%

10 years IP42

T/RH IP68 sensor 10 years IP68

Temperatūros jutikliai išmatuokite ir 
stebėkite oro, skysčio ir kieto paviršiaus 
temperatūrą. Zondas gali būti dedamas į skysčius 
arba vietas, kuriose reikia matuoti artimą sąlyčio 
temperatūrą, pavyzdžiui, šildymo vamzdžius ar 
dirvožemį. Galima naudoti oro kondicionavimo ir 
vėdinimo sistemose, maisto pramonėje, 
farmacijos pramonėje, tyrimų laboratorijose.

Belaidžiai T / RH jutikliai matuoja
temperatūrą ir santykinę drėgmę. Jutikliai yra 
ypač patvarūs ir gali būti naudojami tiek vidinėje, 
tiek išorinėje aplinkoje, taip pat drėgnose vietose.

CO2 jutikliai turi integruotą CO2 jutiklį kuris
realių laiku matuoja realų CO2 dujų kiekį su labai 
dideliu tikslumu. 

Aplinkos šviesos jutikliai yra belaidžiai ir 
maitinami iš baterijų, skirti lengvai stebėti, ar jūsų 
pastatas yra pakankamai apšviestas, taip pat 
norėdami pamatyti, ar nešvaistote energijos 
pertekliniam apšvietimui.

Srovės ir įtampos jutikliai yra baterijomis 
maitinami ir energiją taupantys sprendimai, skirti 
integruoti su bet kokiais trečiosios šalies jutikliais, 
kurių išvestis naudoja V / mA. Šis sprendimas 
leidžia atidaryti sistemą praktiškai bet kuriam 
parametrų stebėjimui, kad galėtumėte visus 
reikalingus jutiklius turėti vienoje sistemoje.

Sodininkystės jutikliai yra specialiai 
suprojektuoti naudoti šiltnamių sektoriuje. 
Jutikliai matuoja įvairius parametrus, kurie 
padeda optimizuoti derliaus prognozes ir 
taupyti energiją, vandenį ir trąšas.

www.ictus.lt
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CENTRINĖ STOTELĖ NUSKAITO BELAIDŽIUS JUTIKLIUS IKI 3 KM ATSTUMU

up to 
10m 
33ft

1m 3.2ft

1m 3.2ft

1m 
3.2ft

3m 10ft

0.2 m 0.65 ft

5 m 16.4 ft

5 m 16.4 ft



iki 3km

monitoringas rinktuvas analyzė

debesys

lokalus

APLINKOSAUGOS 
STEBĖJIMO SPRENDIMAI 

DEBESIJOS
PROGRAMINIAI 
SPRENDIMAI
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24/7 priėjimas prie 
duomenų

keletą bazinių stočių 
viename tinkle

API integracija

sukonfigūruokite visą 
sistemą vienoje 
vietoje

www.ictus.lt

Klientui pageidaujant atvyksime su demonstracine įranga ir detaliai supažindinsime su sprendimu
Sudomino? Išsamią konsultaciją suteiksime telefonu +370 696 10010, +370 652 26699

UAB „Ictus LT”, J. Jasinskio g. 14a- 53, 01112 Vilnius, tel.: +37069610010, el. paštas: info@ictus.lt 




