
Šienaukite bei ruoškite galvijams pašarus be streso ! 
Perspėjančios trumposios žinutės telefone su vandens 
sunaudojimo kreive bei prognozėmis, kada planuojamas 
vandens papildymo poreikis, leis suplanuoti iš anksto 
numatomą vandens papildymą. Paprasta, tiksli bei patikima 
sistema, kuri gali būti naudojama bet kur.*

Vandens talpos 
lygio matuoklė 
Ramiai ilsėkitės, užtikrinę nenutrūkstamą 
vandens tiekimą galvijams

Visų tipų talpoms
  Išmani Blue Level matuoklė yra tinkama 
cilindro formos, stačiakampėms ar 
kubo formos talpoms; taip pat talpoms, 
pagamintoms iš metalo, plastiko, tiek 
stacionarioms, tiek mobilioms.

  Ultragarsinis daviklis matuoja tiek 
vandens, tiek kitos rūšies skysčių lygį.

Išmani monitoringo sistema 
Jūsų paslaugoms

  Blue Level analizuoja skysčių suvartojimą 
ir išsiunčia informaciją Jums sms žinute 
arba el. paštu, Jūsų pageidaujamu laiku.
  Labai jautrus įrenginys akimirksniu parodo 
esamą skysčio lygį.

Įmontuojamas ir susiejamas per 
5 minutes

  Matuoklė paprasčiausiai yra įsukama į 
ventiliacinę talpos angą. Susiejimas su 
kompiuteriu užima keletą minučių.
  Įveskite savo skysčių talpos duomenis, 
nustatykite pranešimų siuntimą ir 
sėkmingai naudokitės.

Būkite laisvas
  Pridėkite po Blue Level matuoklę į 
visas, norimas stebėti talpas, ir matykite 
pasikeitimus. 
  Mūsų davikliai susiejami su LoRa arba 
Sigfox tinklais, kurie turi geresnį ryšį 
nei 3G ir 4G. Vienerių metų abonentas 
įskaičiuotas į kainą.

Tel. +37 0655 77 627 www.specagra.lt
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*Priklauso nuo interneto ryšio.



bluelevel.dashboard-labuvette.io

REF. DEsignation

AE30 Pajungta matuoklė + 1 metų sąsaja su LORA®

AE31 Pajungta matuoklė + 1 metų sąsaja su SIGFOX®

Sekite mus Facebook  
facebook/labuvette.bovin

Jūsų atstovas Lietuvoje: UAB “Specagra”
Pramonės g. 3, LT-35289, Panevėžys  
+37065577627 - toma@specagra.lt

Pasirinkite tinkamą komunikacijos sistemą
Atsižvelgiant į geografinę Jūsų matuoklės buvimo vietą, 
pasirinkite geriausią ryšį:

 Pasitikrinkite LoRa ryšį: 
https://couverture-mobile.orange.fr/mapV3/lora/

 Pasitikrinkite Sigfox ryšį:
https://www.sigfox.com/en/coverage

susiejimasmatuoklė

•  Lengvai įdiegiamas į visų tipų talpų angą prie alsuoklio arba 
specialiai išgręžtą angą.

•  Aktyvuojamas akimirksniu magneto pagalba (kuris įeina į 
komplektą).

•  Labai tiksliai matuoja vandens lygį ultragarsu.  Skysčiai gali 
būti nutolę nuo 25 cm iki 4 m atstumu.

• Praneša apie rodmenis keletą kartų per dieną.
• Matuoja temperatūrą prie daviklio.
•  Naudoja LoRa arba Sigfox tinklą (laisvai pasirenkama 

vartotojas pagal prieinamumą, žr. į lentelę).
•  Tinka ne tik vandeniui, bet ir degalams, tepalams, Adblue, 

dyzelinui.
•  Visas įrenginys suprojektuotas ir pagamintas Prancūzijoje.
• Nereikalaujantis priežiūros.

•  Jūsų duomenys yra apsaugoti ir 
pasiekiami bet kur, susikūrus savo paskyrą:   
bluelevel.dashboard-labuvette.io

•  Skysčių sunaudojimo sekimas, atvaizduojamas 
kreivėmis bei grafikais, leis Jums planuoti sekančius 
rezervuaro papildymus. 

•  Jūs pats sprendžiate, kada Blue Level Jus perspėja el. 
paštu ir / arba trumpąją žinute (5 nemokamos trumposios 
žinutės per mėnesį yra įskaičiuotos bei neribotas kiekis el. 
laiškų).

•  Keleto tipų perspėjimai gali būti numatyti: mažas skysčių 
lygis, kiek dienų likę iki sekančio papildymo...

•  Įmanomas net keleto pajungtų Blue Level lygio matuoklių 
valdymas ir matymas žemėlapyje.

•  LA BUVETTE pagalbos ir po-pardaviminių klausimų linija: 
+33 324 52 37 21.

 
ISM dažnio juosta: 868 MHz (CSS/BPSK)

IP 67 - EK standartas,  
pagaminta Prancūzijoje

Susiejamas su visais kompiuteriais, išmaniaisiais 
telefonais bei planšetėmis (Android / i-OS).

Tik žvilgterėjus matysite:
- esamuoju laiku skysčio lygį;
- kiek liko dienų iki numatomo kito papildymo;
- vidutinį sunaudojimą;
 - sunaudojimo sekimą... 

Įspėjimas ateina sms žinute / el. paštu, 
pagal Jūsų nustatymus.

2 įdėtos ir lengvai pakeičiamos LR03 
baterijos (tarnaujančios nuo 3 iki 5 metų). 

3 prisūkimo angos, kurių skersmuo: 
Ø2” - Ø1”½ - Ø1”¼.

120 mm 
Ø60 mm

25 - 400 cm

min 20 cm

Žiūrėkite video medžiagą Youtube kanale:
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