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Voorstelling Crodeon

22/11/2016 2

Internet of Things

M2M Communicatie

Embedded Systems



Crodeon Reporter: Introductie
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Met de Crodeon Reporter blijft u vanop 

afstand in real-time op de hoogte van uw 

gebouw, machine, installatie of 

onderzoeksopstelling.

Werking:

1. Sensoren meten omgeving

2. Reporter slaat gegevens op

3. Doorsturen van data via GPRS (GSM)

4. Gebruiker bekijkt in real-time de 

gegevens via PC of smartphone



Crodeon Reporter: Voordelen
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Stroomonafhankelijk

De Reporter werkt op batterij, met 

netspanning of zonne-energie.

Locatieonafhankelijk

De Reporter werkt met

GPRS (gsm-signaal)

Altijd op de hoogte

De gebruiker is vanop 

afstand op de hoogte van 

de situatie, altijd en overal

Snel in gebruik

Het dashboard laadt snel, 

en is eenvoudig op 

smartphone te gebruiken

Slimme SMS-alarmering

In geval van kritische 

meetwaarden, stuurt de 

Reporter een SMS

Geen rompslomp

Meteen inzetbaar. 

Minimale installatie vereist



Toepassingen (1/4)
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MONITORING OP DEFECTEN / STROOMUITVAL

Reporter kan ingezet worden om te controleren op:

 Aanwezigheid netspanning

 Activiteit van toestel / machine

VOORBEELD: KOELCELLEN

 Temperatuur in frigo’s moet 

constant zijn.

 Gebruiker moet op de hoogte zijn 

van defecte koeling

 Reporter blijft operationeel, zelfs 

bij stroomuitval



Toepassingen (2/4)
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MONITORING VAN IRRIGATIEHASPEL

Bij het gebruik van een irrigatiehaspel ‘s nachts, kan de Reporter:

 Boer op de hoogte brengen als haspel opgerold is (ofwel tijd resterend)

 Waarschuwing sturen bij probleem met watertoevoer 

CONCRETE VOORDELEN

 Voorkomt slijtage aan pomp, en 

tijdverlies door dure reparaties

 Boer hoeft niet meer in een tent 

naast haspel te slapen

 Voorkomt onder- en over-

besproeiing



Toepassingen (3/4)

22/11/2016 7

DATA LOGGING VOOR ONDERZOEKSDOELEINDEN

Om onderzoek op te volgen, kan men met de Reporter:

 Meetgegevens loggen met grote nauwkeurigheid

 Waarschuwing ontvangen bij te hoge/lage meetwaarden

VOORBEELD: WEERSTATION

 Inzetbaar zowel buiten als binnen

 Aanpasbare combinatie van 

verschillende sensoren

temperatuur – rel. vochtigheid –

afstand – CO2 – wind – regen…



Toepassingen (4/4)
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MONITORING VAN NIVEAU IN WATERBRONNEN

Met behulp van een afstandssensor, kan de Reporter:

 Niveau van waterpeil opmeten en loggen, in real-time, in de cloud

 SMS-waarschuwing sturen als waterpeil te hoog/laag is

CONCRETE VOORDELEN

 Reporter voorkomt te lege of te 

volle waterbronnen

 Via dashboard: mogelijkheid tot 

data analyse en inzicht in het 

waterverbruik



Uw assistent op afstand…
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…overal snel inzetbaar, zonder rompslomp

Crodeon beheert hardware & software,

dus aanpassingen op maat zijn mogelijk

“De Reporter is een 

eenvoudige oplossing 

voor bestaande 

problemen.”
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