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Creëer je systeem

• Constante communicatie met SQL database
• LED indicatie lampjes voor alarm (rood), power (groen) en 

verbinding (geel)
• Batterij back-up tot 5 dagen

Netwerk Ontvanger

De netwerk ontvanger kan ingesteld worden op het huidige netwerk. Het 
is ontworpen om de registratie van gegevens uit meerdere punten te 
verzamelen en door te sturen naar de website. De ontvanger maakt 
gebruik van standaard TCP / IP-communicatie protocollen voor snelle 
gegevensverwerking.

Vraag altijd 
naar een 
signaal 

sterkte test

IceSpy Notion Pro is de opvolger van het succesvolle System5 en maakt gebruik van de nieuwste draadloze technieken. Niet alleen voor het 
registreren van temperatuur, maar bijvoorbeeld ook voor relatieve vochtigheid, verschildruk, CO2 en luchtstroom is Notion Pro het ideale 
systeem. 

IceSpy is een gevestigde naam binnen de gezondheids- en laboratoriumbranche en biedt al meer dan 20 jaar zeer betrouwbare oplossingen 
voor het draadloos registreren van onder andere koelkasten, vriezers, stoven en clean rooms. Via de web-based software zijn de gegevens 
overal en altijd beschikbaar.

• Bekijken en delen van real-time data overal ter wereld 24/7
• Geschikt voor één of meerdere gebruikers
• Delen van data met collega’s op toegangsniveau
• Eenvoudig te installeren, te gebruiken en te beheren
• Beveiligde data
• Eenvoudige en direct toegang tot alle data
• Automatische rapportage direct in PDF formaat, door de 

gebruiker in te stellen interval.
• Diverse alarmeringsmogelijkheden (e-mail, sms, akoestisch) 

Draadloze registratie en alarmering



Draadloze zenders
Data wordt gemakkelijk draadloos verzonden en via het lokale netwerk ontvangen voor real-time data verzameling binnen de 
systeemsoftware. Elke Notion Pro zender heeft een bereik dat kan oplopen tot 300 meter (over open grond), met behulp van 
draadloze technologie waar u volledig op kunt vertrouwen.

• Meetbereik van -30°C tot +50°C (groter met externe voeler)
• Zeer nauwkeurige sensoren
• Uitgebreid assortiment aan verschillende sensoren 
• De gebruiker kan eenvoudige zelf de batterijen vervangen
• De zenders hebben een bereik van 300 meter over open grond 

Verschillende sensoren in één systeem

Indien u wensen heeft welke buiten het bovenstaande bereik vallen, neemt u dan contact met ons op. We zullen zeker een oplossing voor u hebben.

Externe voelers Temperatuurbereik:

IN -TH150 (1.5m kabel) – Externe voeler -40°C tot +100°C

IN-TH300 (3m kabel) – Externe voeler -40°C tot +100°C

IN-PT143 (1.5 kabel) – PT100 voeler -100°C tot +200°C

IN-PT145 (3m kabel) – PT100 voeler -100°C tot +200°C

IN-THC03 – Thermkoppel Type T voeler -200°C tot +350°C

BLK100 – Simulatie Blok 100ML -40°C tot + 100°C

BLK200 – Simulatie Blok 200ML -40°C tot + 100°C

IN-DC001 – Deur alarm Niet van toepassing

IceSpy Notion Pro 
Multifunctionele Analoge 
Zender: CO2, drukverschil 
& luchtstroom

De IceSpy Notion pro serie met 
multifunctionele analoge zenders 
bieden gebruikers een flexibele, 
betrouwbare en waterdichte oplossing 
bij het meten van CO2, luchtstroom en 
drukverschil.

IceSpy Notion Pro 
Temperatuur and 
luchtvochtigheid (RH/T) 
zenders

De IceSpy Notion Pro-serie RH/T 
zenders zijn flexibel, betrouwbaar en 
waterdicht tot IP65 met uitzondering 
van de RV-sensor. Blootstelling aan de 
atmosfeer is vereist. Intern 
temperatuurbereik: -30°C to +50°C.

IceSpy Notion Pro temperatuur zenders

De Notion Pro temperatuur zenders hebben interne sensoren met een meetbereik van: 
-30°C to +50°C. Dit bereik kan vergroot worden met een externe voeler. Zie hieronder 
de verschillende externe voelers.

Voelers voor nauwkeurige metingen
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Onze nauwkeurige voelers zijn beschikbaar voor de Notion Pro-zenders. Deze zijn ideaal voor meerdere temperatuur gerelateerde toepassingen.
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Signaal versterker
De Notion Pro signaal versterker versterkt het signaal van de zenders. De 
versterker wordt geplaatst tussen de zenders en de Netwerk ontvanger om 
het bereik te verdubbelen. Een zender kan tot 300 meter (over open grond) 
info versturen, met een signaal versterker wordt dit 600 meter (over open 
grond).
• Eenvoudig te plaatsen
• On-board batterij back up
• Verlengt radio bereik 

Versterken van het signaal

SMS Module

24/7 alarm via SMS berichten op 
uw smartphone. De alarmering 
kan zo worden ingesteld, dat er bij 
bepaalde waardes een berichtje 
wordt gestuurd naar een specifiek 
persoon. Op specifieke dagen en 
tijden. 

Autodailer
De autodailer belt 
voorgeprogrammeerde 
telefoonnummers bij een groot 
verschil in temperatuur.

MM7000 
Thermometer
De MM7000 thermometer heeft 
een geïntegreerde barcode 
scanner en Bluetooth-
mogelijkheden en kan worden 
gebruikt in combinatie met de 
Notion Pro ARB-eenheid.

• Geeft direct SMS alarm, ook buiten werktijden
• 2G/3G GSM module
• OLED display voor signaal sterkte en alarm berichten status
• Optionele wifi communicatie
• Batterij backup voor 24 uur
• Batterij eenvoudig door de gebruiker te vervangen
• Batterij duur van 5 jaar  

• Snel en betrouwbaar waarschuwingssysteem
• Stroomvoorziening: batterij
• Onderhoudsvrij en eenvoudig te combineren 

met andere waarschuwingssystemen.  • Logt automatisch gegevens in via 
Bluetooth-communicatie om 
handmatige fouten te verminderen

• Tot 1000 metingen in tijd en datum met 
gestempelde temperatuur records 

Mogelijke toevoegingen

ARB Module

Biedt extra 
functionaliteit; Alarm, 
RFID (voor data) en 
Bluetooth interface voor 
de MM7000 handheld 
thermometer.

• 24/7 alarm notificatie
• Alarm via OLED display
• RFID connectiviteit voor snelle data
• Bluetooth connectie voor integratie met de IMC MM7000 

handheld thermometer
• Vermindert het risico op beschadiging van de voorraad  



Notion Pro web based software

Grafische weergave - Temperatuur + deurRapportage

Algemeen overzicht

DATA BEHEEER

Alle gegevens binnen handbereik 

De mogelijkheden van de Notion Pro software onderscheidt ons van de concurrentie. Dit uitgebreide systeem geeft de gebruikers 
24/7 toegang tot de data, hetzij via een standalone computer, intranet, web - of cloud-based software, met directe alarmmeldingen 
via een lokale of netwerk pc, laptop, tablet of smartphone. 

Iedere gebruiker kan zijn menu (homepage) naar eigen inzicht indelen, zodat alleen de voor hem/haar relevante informatie zichtbaar 
is.

• Bekijken en delen van real-time data 
overal ter wereld 24/7

• Geschikt voor één of meerdere 
gebruikers

• Delen van data met collega’s op 
toegangsniveau

• Eenvoudig te installeren, te gebruiken 
en te beheren

• Beveiligde data
• Eenvoudig en direct toegang tot alle 

data
• Automatische rapportage direct in 

PDF formaat, door de gebruiker in te 
stellen interval.

• Diverse alarmeringsmogelijkheden (e-
mail, sms, akoestisch)  



Ga naar www.re5al.nl of www.icespy.nl voor 
meer informatie

Contact
RE5AL B.V. 
Meer en Duin 64B 
2163HC Lisse 

Tel: +088 422 4460  
Email: info@re5al.nl 
Visit: www.re5al.nl 




