
De Elli
waterstand in een peilbuis.

De ElliTrack-W stuurt met een instelbaar 
ritme de gemeten gegevens naar een 
webserver waar de gegevens beschikbaar 
worden gemaakt voor de eigenaar van de 
meter. Op de website Ellitrack.nl zijn de 
meetgegevens te bekijken als grafiek en te 
downloaden voor verdere verwerking.

De ElliTrack-W is een ‘fit and forget’ systeem. 
U installeert de meter en de meetgegevens 
komen met het gewenste ritme beschikbaar 
op de website. Alle instellingen doet u via de 
website. U kunt instellen:
- wanneer en hoe vaak gegevens verstuurd
  moeten worden
- het meetinterval
- alarmgrenzen
- soort alarm (SMS of e-mail)
- bestemming van de alarmen

De ElliTrack-W kan compleet met sim 
geleverd worden. De abonnements- en 
datakosten zijn laag. Er is een multi-provider 
sim beschikbaar die met alle providers in 
Europa werkt.

Data kan vanuit ElliTrack.nl worden 
doorgestuurd via e-mail of middels een XML 
koppeling. 

Er zijn ElliTrack units voor pulsgevende meters, 
scheurmeting, temperatuurmeting, drukmeting en 
universele units met inputs voor analoge signalen, 
temperatuur sensoren en puls- en status signalen. 

Track-W meet en registreert de 

ElliTrack-W
grondwaterstand logger

EIGENSCHAPPEN:

- registratieinterval: 1 keer per 5  min. -
1 keer per dag

- zendinterval: 1 keer per 15 minuten -
  1 keer per dag

- voeding: D-cell batterij - Lithium 13 Ah

- batterij levensduur: min. ca. 1500 x zenden

- data beschikbaar op de website Ellitrack.nl

- werkt met multi-provider simkaart

- meetprincipe: akoestische impuls

- meetbereik:  35 cm ... 4 meter

- geschikt voor 32 mm peilbuizen

- nauwkeurigheid:  +/- 1cm +/- 0.5%

- lange termijn verloop: verwaarloosbaar

- resolutie meting: 1 mm

- t   oemperatuurbereik: -5…+30 C (werkend)
                    

-30...+70°C (opslag)

- kan alarmeren bij ingestelde waterstand

- alarmgrenzen instelbaar via website

- doormelding meetgegevens via e-mail, FTP

  of  XML koppeling

WATERNIVEAU LOGGER
snel, eenvoudig te installeren 
gegevens via  internet volgen
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