
Snelstartgids
Crodeon Weer Kit

Volg deze instructies om snel van start te gaan met uw Reporter. Deze kit bevat alles om een autonoom
weerstation met eigen stroomvoorziening en sensoren op te bouwen.

Installatie van de hardware
Elke weer kit bestaat uit een Reporter, een zonnepaneel en minimaal één sensor. De Standaard Kit en de
Pro Kit hebben respectievelijk twee en drie extra sensoren. Elke sensor kan verlengd worden tot maximaal
30m met standaard M12 verlengsnoeren uit de Crodeon webshop.

Onze weer kits zijn zo ontworpen dat deze na montage van de Reporter en sensoren plug & play werken.
Wij raden aan om eerst uw account te creëren op het Crodeon Dashboard. Bekijk vervolgens de instructies
van uw type Weer Kit (p. 2 tot 5) en ga dan pas over tot installatie.

Aanmelden op het Dashboard
Surf naar cloud.crodeon.com/signup of scan de QR-code en maak een account aan om
toegang te krijgen tot het Crodeon Dashboard. Vul het serienummer van uw Reporter in
bij de vraag “Do you have a Reporter?”.

Log in en klik uw persoonlijke Reporter aan. Ga naar het tabblad “Quick Start” en volg
de instructies op om snel van start te gaan.

Crodeon Technologies BV www.crodeon.com – operations@crodeon.com

http://cloud.crodeon.com/signup


Weer Kit Basic
Installatie van de hardware. Bekijk het tabblad “Quick Start” op het dashboard voor u begint.

Reporter®
De Reporter is de centrale module die zorgt voor dataconnectie en stroom. Laad de
Crodeon Reporter eerst 24u op met de bijgevoegde netstroomadapter voor installatie.
De power-ingang bevindt zich aan de zijkant van de Reporter.

Zonnepaneel
Het zonnepaneel kan op verschillende manieren geïnstalleerd worden. Plaatsing onder
een hoek van 45° is beter, maar niet verplicht. Een tweetal uur zon per dag is over het
algemeen voldoende om het batterijniveau van uw Reporter op peil te houden.

Weersensor
Zorg ervoor dat de weersensor op een stabiel oppervlak of paal is gemonteerd. De
sensor moet waterpas staan en mag niet bewegen of wiebelen, aangezien dit de
metingen zou beïnvloeden. De met "N" aangegeven pijl moet naar het noorden wijzen.
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Weer Kit Standaard
Installatie van de hardware. Bekijk het tabblad “Quick Start” op het dashboard voor u begint.

Reporter®
De Reporter is de centrale module die zorgt voor dataconnectie en stroom. Laad de
Crodeon Reporter eerst 24u op met de bijgevoegde netstroomadapter voor installatie.
De power-ingang bevindt zich aan de zijkant van de Reporter.

Zonnepaneel
Het zonnepaneel kan op verschillende manieren geïnstalleerd worden. Plaatsing onder
een hoek van 45° is beter, maar niet verplicht. Een tweetal uur zon per dag is over het
algemeen voldoende om het batterijniveau van uw Reporter op peil te houden.

Weersensor
Zorg ervoor dat de weersensor op een stabiel oppervlak of paal is gemonteerd. De
sensor moet waterpas staan en mag niet bewegen of wiebelen, aangezien dit de
metingen zou beïnvloeden. De met "N" aangegeven pijl moet naar het noorden wijzen.

Vochtigheid temperatuursensor (outdoor)
Deze vochtigheid/temperatuur sensor maakt gebruik van de SHT35 chip van Sensirion
AG, een toonaangevend product met een hoge nauwkeurigheid en betrouwbaarheid.
Installeer deze sensor op een locatie en hoogte die voor uw situatie relevant is.

Bladnatsensor
Installeer de sensor in een typisch "microklimaat", weg van de rand van een
boomgaard, wijngaard of veld. Bevestig de sensor aan een paal of buis met behulp van
de u-bout met de sensor naar het noorden gericht.

Plaats de sensor in een deel van het bladerdak van de plant dat relevant is voor de
ziekte die u wil bestrijden. Om bijvoorbeeld de impact van alleen regen te simuleren,
zou de bladnatsensor onder de overkapping worden geplaatst. Voor volledige impact
van zowel regen als dauw zou de sensor dichter bij de bovenkant van het bladerdak
moeten worden geplaatst.

Inspecteer de sensor regelmatig om er zeker van te zijn dat de sensor niet uit de
houder is gevallen of dat er geen bladeren of vuil aan het sensoroppervlak blijven
kleven.
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Weer Kit Pro
Installatie van de hardware. Bekijk het tabblad “Quick Start” op het dashboard voor u begint.

Reporter® MAX
De Reporter is de centrale module die zorgt voor dataconnectie en stroom. Laad de
Crodeon Reporter eerst 24u op met de bijgevoegde netstroomadapter voor installatie.
De power-ingang bevindt zich aan de zijkant van de Reporter.

Zonnepaneel
Het zonnepaneel kan op verschillende manieren geïnstalleerd worden. Plaatsing onder
een hoek van 45° is beter, maar niet verplicht. Een tweetal uur zon per dag is over het
algemeen voldoende om het batterijniveau van uw Reporter op peil te houden.

Weersensor
Zorg ervoor dat de weersensor op een stabiel oppervlak of paal is gemonteerd. De
sensor moet waterpas staan en mag niet bewegen of wiebelen, aangezien dit de
metingen zou beïnvloeden. De met "N" aangegeven pijl moet naar het noorden wijzen.

Vochtigheid temperatuursensor (outdoor)
Deze vochtigheid/temperatuur sensor maakt gebruik van de SHT35 chip van Sensirion
AG, een toonaangevend product met een hoge nauwkeurigheid en betrouwbaarheid.
Installeer deze sensor op een locatie en hoogte die voor uw situatie relevant is.

Bladnatsensor
Installeer de sensor in een typisch "microklimaat", weg van de rand van een
boomgaard, wijngaard of veld. Bevestig de sensor aan een paal of buis met behulp van
de u-bout met de sensor naar het noorden gericht.

Plaats de sensor in een deel van het bladerdak van de plant dat relevant is voor de
ziekte die u wil bestrijden. Om bijvoorbeeld de impact van alleen regen te simuleren,
zou de bladnatsensor onder de overkapping worden geplaatst. Voor volledige impact
van zowel regen als dauw zou de sensor dichter bij de bovenkant van het bladerdak
moeten worden geplaatst.

Inspecteer de sensor regelmatig om er zeker van te zijn dat de sensor niet uit de
houder is gevallen of dat er geen bladeren of vuil aan het sensoroppervlak blijven
kleven.
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Watermark® sensor (bodemzuigspanning)
Deze sensor bestaat uit drie Watermark-sensoren, een NTC-temperatuursensor en een
Crodeon Watermark-adapter met M12-kabel. Alvorens de sensoren te installeren,
gelieve eerst onderstaande procedure te volgen. Dit zal de respons van de sensor
tijdens de eerste irrigatiesessies verbeteren.

Week de sensoren een nacht in irrigatiewater. Installeer de sensor altijd in natte
toestand. Als u de tijd heeft, maak de sensor dan langzaam nat door hem 's ochtends
gedeeltelijk (niet meer dan halverwege) 30 minuten onder te dompelen en laat drogen
tot de avond. Maak hem opnieuw 30 minuten nat, en laat een nacht drogen. Maak hem
de volgende ochtend weer 30 minuten nat en laten drogen tot de avond. Laat nog eens
een nacht weken en installeer de sensor in natte toestand.

Als de Watermark-sensoren op een pvc-buis zijn gemonteerd, zorg er dan voor dat het
gat dat u in de grond boort dezelfde diameter heeft als de buis (niet groter).

Meer gedetailleerde info over het gebruik van de Watermark sensor vindt u in de
documentatie van de fabrikant. Deze kunt u downloaden via crodeon.com/watermark.

Aansluiting Watermark® adapter
Volg nauwgezet de onderstaande instructies om uw Watermark sensoren aan te sluiten op de Crodeon
Watermark adapter. Een correcte aansluiting garandeert een lange levensduur.

1. Schroef het deksel van de Watermark
Adapter los.

2. Sluit de Watermark sensoren aan op de drie
schroefklemmen WM1, WM2 en WM3. De
volgorde van de draden wit/groen is niet van
belang.

3. Sluit de temperatuursensor aan op de
Schroefklem TEMP. De volgorde van de
draden blauw/bruin is niet van belang.

4. OPGELET: Draai de vier wurgnippels goed
aan zodat er geen vocht in de behuizing kan.

5. Schroef het deksel van de Watermark
Adapter vast.
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Extra sensoren
Breid uw Reporter uit met onderstaande sensoren uit ons gamma. Elke sensor neemt op uw Reporter één
connector in. De klassieke Reporter heeft drie connectoren, de Reporter MAX heeft er zes.

PAR lichtsensor
De sensor meet licht in het 400nm tot 700nm lichtspectrum en kan zowel boven als in
plantenluifels worden geplaatst, maar ook in groeikamers en serres. Installeer de
sensor zo dat deze waterpas staat.

SM100 bodemvochtsensor
Deze sensor meet het bodemvochtgehalte als percentage van het bodemvolume. Door
de afmetingen en de spitse punt kan de sensor gemakkelijk in de grond of in een ander
medium worden ingebracht.

Onderdompelbare niveausensor
Deze onderdompelbare niveausensor meet het niveau van water of andere licht
corrosieve vloeistoffen. De sensor kan worden gebruikt om het waterpeil te meten in
reservoirs, meren, open stromingskanalen & stuwen en grondwaterpeil in boorgaten.

Druk- of vacuümsensor
De Honeywell MIP druksensor wordt gebruikt voor drukmeting van gassen of
vloeistoffen. Hij is verkrijgbaar in een standaarduitvoering (0-25 bar) of vacuüm versie
(-1 tot 0 bar). Geniet van live drukmetingen en alarmering via pc of smartphone.

Afstandssensor ultrasoon
Deze sensor meet de afstand van zijn doel door ultrasone geluidsgolven uit te zenden.
Het gereflecteerde geluid wordt omgezet in een elektrisch signaal dat door de Reporter
wordt geregistreerd.

Debietmeter
Watermeters van verschillende merken zijn meestal compatibel met de Crodeon
Reporter en in verschillende types verkrijgbaar. Keuze tussen mechanische,
elektromagnetische of ultrasone modellen.

Crodeon Shop
Raadpleeg onze webshop www.crodeon.com/nl/collections voor meer sensoren voor
het meten van onder andere waterniveau, druk, grondwaterpeil, debiet, spanningsloze
contacten, enz.
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