
Netwerk klantenteller  

 Eenvoudige installatie 

 Geen bedrading nodig 

 Lange batterijduur 

 Nauwkeurige telling 

 Telgegevens direct zicht-

baar op uw PC 

 Telt in beide richtingen 

 Tot 10 sensoren per SNG 

 1 tot meer dan 1000 SNG’s  

 

De Sensor telt personen in beide rich-

tingen en geeft de tellingen draadloos 

door aan de SNG (Sensor Network Ga-

teway). De SNG voorziet de telling van 

tijd en datum en geeft deze data door 

aan een PC waar de SensorServer soft-

ware op geïnstalleerd is. Dit kan in het 

local Area Network zijn of op iedere 

locatie in het World Wide Web, daar 

waar de data wordt verzameld over 

meerdere vestigingen, bijvoorbeeld op 

het hoofdkantoor van een winkelke-

ten. 

 

SNG 

Sensoren 

SensorServe 

(Software) 



Sensor specificaties: 

Afmetingen   116,4 x 68,6 x 22,3 mm 

Materiaal  ABS zwart 

Batterijen  2x 1,5V AA 

Batterijduur  ruim 1 jaar  

Maximale afstand tot 8 meter (vrije ruimte) 

Max. telwaarde    99999 In & 99999 uit 

 

 

SNG specificaties: 

Afmetingen   73 x117 x 24 mm 

Materiaal  ABS grijs 

Aantal sensoren  maximaal 10 

RF frequenties  868 MHz, 915  MHz, 2,4 GHz 

Aansluiting  USB & Ethernet 

Voeding  5V via USB connector 

Energieverbruik ongeveer 300mA 

Ethernet  TCP/IP  

Sensor Software: 

Draait op Microsoft Windows 2000 of latere versies 

Gebruikt Microsoft  .NET 2.0 

Web-based user interface 

Export van data voor business integratie 
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In-House toepassing 

De In-House  toepassing maakt gebruik 

van de gratis SensorServer software waar 

aan de Sensor Network Gateway is ge-

koppeld. 

 Client-based software installatie 

 Geen maandelijkse licentie fees 

 Eenvoudige installatie 

In de Cloud toepassing 

De 3G versie van de Sensor Network Ga-

teway staat in verbinding met de Could 

Service als een plug & play oplossing 

 Overal toegang  tot de  sensordata 

 In de Cloud als service 

 Geen gebruik van eigen netwerk 

 Geen software installatie  


