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Lijst met onderdelen Technische beschrijving

Vogelafweerpinnen2

Raincrop1

Mast (drie segmenten)

1Vogelafweerpinnen

3Antenne

2 Regenmeter

4Schakelaar 5

Schakelbox
6 Scherm met

sensoren

Middelste segment5

Bovenste segment met schroef3

4 Onderste segment met 
grondboor

Stalen as 30 cm6

7 statiefelement
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Frequentiebereik: 868 MHz ISM band
Max ERP: =< 14dBm
Gebruik uitsluitend de door Sencrop geleverde antenne.

Basisparameters: 

Veiligheidsinformatie De app starten

Scan de QR-code. Zoek het serienummer SN en de activeringscode AC  
op uw apparaat of op de verpakking, of scan de QR-code.

•  Klik op de link in de bevestigingsmail die u hebt ontvangen.

•  Start de app door in Google Chrome, Mozilla Firefox of Safari  

de volgende link te openen: app.sencrop.com

Zoek naar Sencrop in de App Store of Google Play om de app  
te downloaden en te installeren.

Om uw station aan uw account toe te voegen:

Dernier relevé le 14 juin 2019 16:42

HistoriquePartager

87.5
95.392.9 %

Hygrométrie

12.3
18.416.3 °C

Température

cette semaine
mm11.9

hier
mm5.8

aujourd’hui
mm2.9

depuis 1h
mm1.8

Pluviométrie

RC000000Raincrop

20
Vent

WC000000Windcrop
CarteAnalyser

Filtrer mes Sencrops

Dashboard

OC
OlivierAlertesRéseauxMétéoDashboard

Ajouter un Sencrop

Op uw webbrowser: 

Op uw smartphone:

Waarschuwing: Andere webbrowsers worden niet officieel ondersteund!

•  Gebruik het product niet bij temperaturen hoger dan 60°C of lager  
dan -20°C.

•  Plaats geen voorwerpen in de opvangtrechter en vul de trechter 
uitsluitend met water, niet met andere vloeistoffen.

•  Gebruik het stralingsscherm niet als hefboom om de opvangtrechter 
te openen.

•  Gebruik het product overeenkomstig de instructies in de handleiding. 
   Verlies of schade door onjuist gebruik zijn voor rekening van de 

gebruiker.
•  Als het station gedurende een lange periode niet wordt gebruikt, 

moet het worden uitgeschakeld en op een koele, droge plaats worden 
opgeslagen.

• De batterij mag niet worden gedemonteerd, gerepareerd of op                                                                                                                            
  willekeurige wijze gewijzigd worden.
•  De batterij moet uit het apparaat worden verwijderd voordat het ap-

paraat wordt afgevoerd.
•  De batterij moet veilig worden weggegooid. 
•  Batterijen mogen niet bij het huisvuil worden weggegooid. 
  Ze moeten door een gespecialiseerd recyclingbedrijf worden verwerkt.
•  Het apparaat moet worden uitgeschakeld voordat het van de mast 

wordt afgehaald.

Waarschuwing: !
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Uw locatie kiezen 

•  Plaats uw station op het perceel tussen het gewas dat u wilt monitoren.

•  De locatie moet een vlakke en open zone zijn zonder obstakels.

•  Het apparaat moet op ten minste een afstand van twee maal de hoogte 

van het dichtstbijzijnde obstakel worden geplaatst.

•  De opvangtrechter voor de neerslag moet op een hoogte tussen ongeveer 
1m50. ↑

Om te garanderen dat uw apparaat betrouwbare gegevens 
levert, moet u bij de installatie enkele regels in acht nemen:

Wel doen: op uw perceel in een open zone plaatsen.
Niet doen: - in de buurt van bomen of heggen plaatsen,
              - in de buurt van een gebouw plaatsen,
              - op een hoogte van <1 m plaatsen,
              - op het dak van een gebouw plaatsen,
              - in de buurt van een hoogspanningsmast plaatsen,
              - binnenshuis (behalve in een kas) plaatsen.

De driepoot opstellen 

•  Schuif een poot van de driepoot in de kop van de driepoot.

•  Steek een vleugelbout in de opening door de poot van de driepoot  

en de kop van de driepoot.

•  Gebruik de vleugelmoer om de 2 delen aan elkaar vast te zetten.

•  Herhaal voor de 2 andere poten.

Waarschuwing: Wees voorzichtig bij het hanteren van de metalen buizen.!

U kunt ook de video “Uw station installeren” bekijken in onze FAQ
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De mast opstellen 

•  Plaats de metalen staaf in de mast.
•  Draai de grondboor ongeveer 40 cm  diep in de bodem.
•  Klik het middelste segment van de mast vast.
•  Schuif de eerder gemonteerde driepoot over de bovenkant van de mast.
•  Duw de driepoot in de grond en zorg ervoor dat de mast verticaal staat.
•  Klik het laatste segment van de mast vast.

Waarschuwing: 
Gebruik de grondboor voorzichtig om letsel te voorkomen.
Wees voorzichtig bij het hanteren van de metalen buizen.

!

Wel doen: de metalen staaf als hefboomarm gebruiken.
Niet doen: een hamer gebruiken om in de grond te duwen.

Eindmontage

•  Controleer of het station is uitgeschakeld. 
•  Schroef de vogelafweerpinnen op de Raincrop.
•  Plaats de Raincrop boven op de mast. 
•  Controleer of de antenne omhoog is gericht.
•  Controleer aan de hand van de luchtbel aan de buitenkant  

of de Raincrop waterpas staat.
•  Schakel de Raincrop in. U ontvangt uw eerste gegevens binnen 15 minuten!

Waarschuwing: Een schuine stand van maar 5° kan al een fout van 2% 
veroorzaken

!

Waarschuwing: 
Vogelafweerpinnen kunnen scherp zijn. Om letsel te voorkomen kunt u 
een klem gebruiken om de vogelafweerpinnen in het station te plaatsen.
Vogelafweerpinnen bevatten kleine onderdelen; houd ze buiten bereik 
van kinderen.

!

Wel doen: het station stabiel plaatsen, zodat het stevig blijft staan als u 
het heen en weer beweegt.
Niet doen: station niet waterpas plaatsen.
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Voorzorgsmaatregelen bij gebruik en onderhoud

Schakel het station uit.

Verwijder het van de mast.

Ontgrendel de opvangtrechter.

Reinig de kantelbak.

Verwijder en reinig het filter  
en de ruimte onder het filter  
van de opvangtrechter. 💧

1

2

3

4

5

Controleer of water correct stroomt.💧

Reinig de witte beker van  
het stralingsscherm met een  
nauwelijks vochtige doek.

Plaats het station terug op de mast.

Schakel het station in.

6

7

8

9

987

654

321

Zie onze FAQ voor details

Elke 2 maanden of wanneer de gegevens lijken af te wijken.

Frequentie:

Wel doen: met de hand schoonmaken met zeep, water en een doek.
Niet doen: •  reinigen met hoge druk/met gevaarlijke producten.
             •  het station volledig of gedeeltelijk onderdompelen in water.
             •  blaaspistolen met perslucht gebruiken.
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Vervangen van de batterij

De verwachte levensduur van de batterij is 2-3 jaar.
De meegeleverde batterij kan niet worden opgeladen  
en moet worden vervangen.
Een lege batterij moet uit het apparaat worden verwijderd. 
Wanneer u de Raincrop gedurende een langere periode (> 2 maanden)  
niet gebruikt, moet u de batterij uit het apparaat halen. 
Als u de batterij moet vervangen, neemt u contact op met de fabrikant. 
Alleen een batterij die door de fabrikant wordt geleverd, is geschikt voor  
dit apparaat. 
Als de batterij is beschadigd, neemt u contact op met de fabrikant.

Gebruik uitsluitend door Sencrop geleverde batterijen.

Neem als u een batterij wilt bestellen contact op met het supportteam.  
Gebruik hiervoor het Helpmenu van de app.

Procedure voor het verwijderen van de batterij:

Schakel het station uit.

Verwijder de hoekkappen van de schakelbox met een dun gereedschap.

Verwijder de deksel van de schakelbox door de schroef te verwijderen.

1

1

2

3

Koppel de batterij los.

Sluit de nieuwe batterij aan.

4

5

5 6

Waarschuwing:
Wees voorzichtig bij het gebruik van het gereedschap voor het  
verwijderen van de schroefkappen, deze kunnen plots loskomen.
Houd schroefkappen buiten bereik van kinderen.

!
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Garantie (1/2)

De verkoper biedt garantie in overeenstemming met de wetgeving van het 
woonland van de klant. De minimum garantieduur is 2 jaar vanaf de datum 
waarop het apparaat aan de eindgebruiker is verkocht.
De garantie dekt uitsluitend materiaal- en productiefouten.
Reparaties die onder de garantie vallen, mogen uitsluitend worden  
uitgevoerd door een geautoriseerd servicecentrum. 
Als aanspraak wordt gemaakt op de garantie, moet de originele aankoopfac-
tuur (met vermelding van de aankoopdatum) worden overlegd.

•  Normale slijtage. 

•  Onjuist gebruik, bijvoorbeeld gebruik van niet-goedgekeurde accessoires.

•  Gebruik van geweld; schade veroorzaakt door externe invloeden. 

•  Schade veroorzaakt door het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing, 

bijvoorbeeld 

•  Gebruik van niet compatibele batterijen of het niet opvolgen van  

de installatie-instructies.

De garantie is niet van toepassing in de volgende gevallen:

Informatie: WEEE-informatie:

Correcte afvoer van dit product. 
Deze markering geeft aan dat dit product in de EU niet mag worden 
afgevoerd met huishoudelijk afval. 
Om schade aan het milieu of gevaar voor de menselijke gezondheid te 
voorkomen door het niet reglementair weggooien van afval, moet het 
product correct worden gerecycled. Dit maakt ook een duurzaam  
hergebruik van grondstoffen en materialen mogelijk. 
Maak gebruik van de retour- en inzamelsystemen om uw afgedankte 
apparaat af te voeren of neem contact op met het verkooppunt waar  
u het product hebt gekocht. 
U kunt het apparaat daar afgeven voor milieuvriendelijke recycling.

Garantie (2/2)
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Technische gegevens

Afmetingen

Regenmeter 
Werkingsprincipe Dubbele kantelbakken 

Bedrijfstemperatuurbereik 0 – +85 °C

Meetbereik 0 – 1039 mm/u

Nauwkeurigheid ± 4% bij 50 mm/u

Resolutie 0,254 mm

Temperatuur en  
vochtigheidsgraad 

Werkingsprincipe 3 digitale sensoren 

Temperatuurbereik −40 °C tot +125 °C

Vochtigheidsbereik 0% tot 100%

Temperatuurnauwkeurigheid ± 0,2 °C typ. / ± 0,3 °C max. (−40 °C tot +90 °C)

Vochtigheidsnauwkeurigheid ± 2 % typ. / ± 3 % max. van 0 °C tot 80 °C  
(0 % HR tot 100 % HR)

Mechanische eigenschappen

Mast 
Materiaal Staal met polyzinkbehandeling 

Afmetingen Lengte 210 cm
Diameter 30 mm

Gewicht 3 kg

Scherm Materiaal ASA

Regenmeter
Materiaal UV-gestabiliseerd ABS plastic 

Opvangoppervlakte 214 cm²

Steunplaat Materiaal Roestvrijstaal

Algemeen

Batterij Batterij Lithiumthionylchloride -  
vermogen 19 Ah - 3,6 V 

Temperatuurbereik −60 °C tot +85 °C

Andere sensoren Versnellingsmeter

GPS

Communicatie Netwerk Sigfox (868 MHz)

Interval voor gegevensoverdracht Elke 15 minuten 

Bij vragen kunt u contact opnemen met ons supportteam. Ga daarvoor naar 
de online support in het Helpmenu van de app en klik op uw naam.

Onze supportteams zijn bereikbaar op werkdagen  
van 9.00 uur tot 18.00 uur.

Hulp nodig?

Online supportteam

Veelgestelde vragen
De FAQ openen

Via chat
Chat openen

Per e-mail via  
support@sencrop.com
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