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De beste e-monitoring oplossing 

Met één enkel apparaat, de Medria box, krijgt u de mogelijkheid om te profiteren van een aantal onafhankelijke en/of complementaire diensten. Deze diensten stellen u in staat om duidelijke informa-
tie te ontvangen met betrekking tot voeding, voortplanting (tochtigheid, afkalven) en de gezondheid van uw veestapel. Dit brengt een besparing met zich mee en u heeft de mogelijkheid om tot alle 
diensten toegang te krijgen. De boxen en sensoren hebben een garantie van 3 jaar.

BOX MEDRIA BLAUW
Standaard gebruik binnen gebouwen en/of weides
 » Mobiele radio basis (foto 1)

 » Laagspanningslader 
 » Sensoren Vel’Phone - blauw (foto 2)

• vaginale thermometers
• opzetstukjes (foto 3)

• applicator (foto 4)

• netten 
 » Sensoren HeatPhone/FeedPhone - blauw

• Axel sensor
• halsband 100cm of 130cm

BOX MEDRIA ROOD
verbonden met het internet, grote afstand, ook voorzien om andere items van het bedrijf erop 
aan te sluiten
 » Box Medria rood (foto 1)

 » Power Over Ethernet (foto 2)

 » Kabels RJ45 (5m)
 » Voedingskabel 
 » Sensoren Vel’Phone - rood

• vaginale thermometers (foto 3)

• opzetstukjes (foto 4)

• applicator
• netten 

 » Sensoren HeatPhone/FeedPhone - rood
• Axel sensor
• halsband 100cm of 130cm

BOX MEDRIA: BLAUW OF ROOD, AFHANKELIJK VAN UW BEHOEFTE

FEEDPHONE  
VOEDING
Service voor het opsporen van voedingsstoornissen. 
Of hoe een optimale voerefficiëntie behaald kan 
worden bij melkkoeien.
Het voederrantsoen is het basiselement van de technische 
en economische prestaties van het melkveehouderijbedrijf. 
Medria heeft een innovatieve oplossing ontwikkeld om zowel 
de voeding van uw veestapel te optimaliseren, alsook de 
voederovergang te controleren. De FeedPhone registreert 
de tijden van voeropname, het herkauwen van de koe en 
signaleert tijdig afwijkingen. Dit levert een vroege opsporing 
van voedings- en gezondheidsproblemen op, waarbij snel 
ingegrepen kan worden.  

DE FEEDPHONE SENSOR
De Medria Axel sensor meet en registreert de activiteit door 
middel van de halsband van de koe en stuurt de gegevens 
door naar de Medria box. Dit is dezelfde sensor als voor de 
HeatPhone tochtdetectie service. 

VEL’PHONE  
KALVING
Service voor het melden van het afkalf-
moment.  Of hoe we het aantal dood-
geboren kalveren kunnen verminderen.
 
Het afkalven is een belangrijke gebeurtenis op uw veebedrijf. 
Om op een rustige manier het toezicht op uw veestapel te 
optimaliseren, biedt Medria een bijzonder vernieuwende en 
efficiënte oplossing. Met de Vel’Phone ontvangt u berichten 
die u in staat stellen om precies op het juiste moment actie 
te ondernemen bij het afkalven. 
U zult uw bedrijfsresultaten zien verbeteren met meer 
levende kalveren en minder complicaties na het afkalven.

DE VEL’PHONE SENSOR 
De Vel’Phone sensor is een vaginale thermometer uitgerust 
met verschillende opzetstukjes, afhankelijk van de grootte 
van het dier. Het meet en registreert de temperatuur en stuurt 
de gegevens naar de Medria Box.  

HEATPHONE  
TOCHTIGHEID
Service voor tochtdetectie. 
Of hoe de voortplanting beter gemanaged kan 
worden en het percentage drachtigheid wordt verhoogd.
 
Om de periode te verkleinen tussen het afkalven, het bepa-
len van het juiste inseminatiemoment, het optimaliseren 
van de vruchtbaarheid en productiviteit van uw dieren, is de 
HeatPhone een ideale oplossing! De verkregen informatie biedt 
u hulp bij het managen van de voortplanting van uw veestapel. 
Met HeatPhone hebt u alle informatie bij de hand om te bepalen 
of uw dieren speciale aandacht nodig hebben.

DE HEATPHONE SENSOR
De Medria Axel sensor geplaatst op de halsband, meet en 
registreert de activiteit van het dier en stuurt de gegevens naar 
de Medria Box. De halsband wordt ongeveer 3 weken na het 
afkalven om de hals van de koe gedaan. Het is dezelfde sensor 
als voor de FeedPhone die voedingsstoornissen detecteert.
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VEL’PHONE 
 » Plaats de thermometers 7 à 8 dagen vóór de ver-
wachte datum van afkalven.

 » Link de koe met het nummer van de thermometer 
(Daily Web Service systeem, toegankelijk van op uw 
SmartPhone, pc of direct via de blauwe box).

 » U kunt dagelijks de evolutie van de temperatuur vol-
gen en u krijgt een SMS wanneer het afkalven begint:

• SMS over de activatie van de thermometer: start 
van de opvolging

 – wordt gestuurd van zodra de thermometer 
begint te meten, na het inbrengen van de 
thermometer

 – toont het nummer van de thermometer en 
het uur van activatie  

• SMS met informatie op dagbasis
 – 1 à 2 keer per dag gestuurd, afhankelijk van 
de parametrisatie

 – toont de temperatuur van de koeien met 
thermometer

 – informeert wanneer de thermometer niet 
meer communiceert met de Medria box  

• SMS met de voorspelling van de afkalving
 – duidt met zekerheid de afkalving aan, binnen 
de 48 uren

• SMS naar aanleiding van een daling van de 
temperatuur 

 – wanneer de temperatuur minder dan 37,8°C 
is gedurende 2 uur

• SMS naar aanleiding van de uitdrijving van de 
thermometer: start van het afkalven

 – wordt onmiddellijk verstuurd overdag
 – wordt ‘s nachts verstuurd in functie van de 
ingestelde parameters

 – vermeldt het nummer van de uitgedreven 
thermometer en het uur waarop dit gebeurd 
is 

FEEDPHONE
Met 9 statistische metingen, om de 5 minuten, geeft 
FeedPhone een betrouwbare weergave van de voer-
opname en het herkauwen van de laatste 24 uur. Deze 
gegevens worden vergeleken met het gemiddelde van 
de afgelopen 7 dagen.  

2 INDICATOREN: VOEROPNAME EN HERKAUWEN.
De FeedPhone meet online de tijden van voeropname 
en herkauwen. Het geeft eveneens aan of het dier vanuit 
de stal eet of vanuit de wei en stelt u in staat om vooruit 
te kijken op onevenwichtigheden om zodoende de voe-
ding bij te stellen. Met de duidelijke staafdiagrammen, 
grafieken en teksten kunt u in één oogopslag het dier 
herkennen met een abnormaal voedingsgedrag.  

BEHEER VAN GROEPEN EN INDIVIDUELE DIEREN.
Met de FeedPhone kunt u verschillende groepen dieren 
aanmaken op DWS. Zo kunt u het voedingsgedrag van 
de verschillende groepen dieren controleren. U kunt 
de voeding optimaliseren: begin van de lactatie, einde 
van de lactatie, … U spoort hiermee risicovolle situaties 
sneller op en kunt dit sneller corrigeren. 

DE VERSCHILLENDE ALARM SIGNALEN:
 » Voeropname

• sterke daling van de voeropname
 – sterke daling van de voeropname in verge-
lijking met het gemiddelde van de laatste 
7 dagen

• zwakkere voeropname
 – voeropname onder de drempel

• sterkere voeropname
 – voeropname boven de drempel 

 » Herkauwen 
• sterke daling van het herkauwen

 – sterke daling van het herkauwen in verge-
lijking met het gemiddelde van de laatste 
7 dagen

• zwakkere herkauwing
 – herkauwing onder de drempel

• sterkere herkauwing
 – herkauwing boven de drempel 

HEATPHONE 
Met een gevoeligheid van meer dan 85% en een bijna 
perfecte betrouwbaarheid is de HeatPhone de meeste 
effectieve oplossing op de markt voor tochtdetectie. 

Weten of een koe een regelmatige cyclus heeft, is erg 
nuttig. U krijgt deze informatie toegestuurd via een sms: 
‘koe is tochtig’. U kunt deze informatie tevens dagelijks 
volgen in de DWS curve op de computer. 
De HeatPhone detecteert afwijking in de cyclus evenals 
langdurige luteale fases, cystes, … Zo kunt u uw koeien 
met vruchtbaarheidsproblemen tijdig laten onderzoeken 
en behandelen. Deze informatie kunt u terugvinden via 
Daily Web Services.

De grafieken die terug te vinden zijn op Daily Web 
Services laten u toe de verschillende veranderingen 
te visualiseren en helpen u bij het vastleggen van het 
beste tijdstip van inseminatie.
 
Er zijn 3 criteria die in rekening gebracht worden bij de 
observatie:
 » is de over-activiteit voldoende sterk?

• de over-activiteit dient voldoende sterk te zijn 
in vergelijking met de pieken die men dagelijks 
kan vaststellen

 » de duur van de over-activiteit
• de over-activiteit dient langer dan 6 uur te duren

 » de situering van de over-activiteit binnen de cyclus
• een cyclus bedraagt een 18 à 26 dagen 

In het algemeen kunnen we ervan uitgaan dat de tochtig-
heid bevestigd is wanneer minimum 2 van deze criteria 
waar te nemen zijn op de activiteitscurve. 

U ontvangt 2 soorten SMS’en
 » voorspelling van de tochtigheid (oranje)
 » tochtigheid bevestigd (rood)

Wanneer u na het raadplegen van de grafieken besluit 
dat de tochtigheid bevestigd is, dan dient u te insemine-
ren in de 12 à 24 uur na het ontvangen van het alarm. 
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SERVICE VOOR HET OPSPOREN VAN 
VOEDINGSSTOORNISSEN

OF HOE

EEN OPTIMALE 
VOEREFFICIENTIE 
BEHAALD  
KAN WORDEN
Het voedingsrantsoen is het basiselement van de 
technische en economische prestaties van het melk-
veehouderijbedrijf. Medria heeft een innovatieve 
oplossing ontwikkeld om zowel de voeding van uw 
veestapel te optimaliseren, als voer overgangen te 
controleren. Op deze manier kunt u een optimale 
productie behalen. De  registreert de 
tijden van voeropname, het herkauwen van de koe 
en signaleert tijdig afwijkingen. Dit levert een vroege 
opsporing van voedings- en gezondheidsproblemen 
op, waarbij snel ingegrepen kan worden.

V O E D I N G

DE VOORDELEN VAN 

 BETROUWBAARHEID VAN DE METING
Met 9 statistische metingen, om de 5 minuten, geeft  

 een betrouwbare weergave van de 
voeropname en het herkauwen van de laatste 24 uur. 
Deze gegevens worden vergeleken met de gemiddel-
den van de afgelopen 7 dagen. Deze metingen zijn ge-
kwalificeerd en gevalideerd door het Franse nationale 
onderzoeksinstituut INRA.

 TWEE INDICATOREN:  
VOEROPNAME EN HERKAUWEN
De  is de enige dienst op de markt die 
online de tijden van voeropname en herkauwen meet. 
Het bepaalt tevens of het dier vanuit de stal eet of 
vanuit de wei en stelt u in staat om vooruit te kijken op 
onevenwichtigheden om zodoende de voeding bij te 
stellen. Met de duidelijke staafdiagrammen, grafieken 
en teksten, kunt u in één oogopslag het dier herken-
nen met het abnormale voedingsgedrag.

 BEHEER VAN GROEPEN EN DIEREN
Met de  kunt u verschillende groe-
pen dieren aanmaken op DWS®. Zo kunt u het 
voedingsgedrag van de verschillende groepen die-
ren controleren. U kunt de voeding optimaliseren: 
begin van de lactatie, eind van de lactatie, enz. U 
spoort hiermee risicovolle situaties sneller op, en 
kunt dit sneller corrigeren.

DWS®: Daily Web Services®

 GEBRUIKSCYCLUS

Het plaatsen 
van de Axel® 
sensor op het 

dier

Meting van 
de tijden van 
voeropname 

en herkauwen

Maken van een 
aparte referentie 

voor elk dier.

Koppeling van de 
sensor met het dier

Stoornissen met 
betrekking tot de 

voeding

Weergave van  
grafieken en  

gegevens van het 
dier

Detectie van 
abnormaal of  
risicovol voe-
dingsgedrag

Raadpleging 
van grafieken 
en indicatoren 

Klinisch 
onderzoek van 
het dier of de 
correctie van 
het rantsoen 

DE  SENSOR

De Medria Axel® sensor meet en registreert de activiteit middels de halsband 
van de koe en stuurt de gegevens naar de Medria Box®. Dit is dezelfde 

sensor als voor de  tochtdetectie-service.

0374 (onlangs gekalfd),
14-07-2014 8.45 u,
Herkauwen
sterk verminderd
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SERVICE VOOR 
TOCHTDETECTIE

OF HOE 

DE VOORTPLANTING BETER 
GEMANAGED KAN  
WORDEN EN HET  
PERCENTAGE  
DRACHTIGHEID VERHOOGD
Om de periode te verkleinen tussen het afkalven, het 
bepalen van het juiste inseminatiemoment, het opti-
maliseren van de vruchtbaarheid en productiviteit van 
uw dieren, is de  een ideale oplossing! 
De verkregen informatie biedt u hulp bij het managen 
van de voortplanting van uw kudde. Met HeatPhone® 
hebt u alle informatie bij de hand om te bepalen of uw 
dieren speciale aandacht nodig hebben.

DE VOORDELEN VAN 

 DETECTIEBETROUWBAARHEID 
MEER DAN 90%
Met de gevoeligheid van meer dan 85% en een  bij-
na perfecte betrouwbaarheid is de 
de meest effectieve oplossing op de markt voor 
tochtdetectie.

 ALGORITMEN AANGEPAST 
AAN DIERCATEGORIEËN
Of het nu voor melkkoeien, vaarzen of zoogkoeien 
is, de  past zich aan uw manage-
ment aan, levert u veel belangrijke informatie en 
verbetert uw drachtigheidsresultaten.

 BEWAKING VAN DE CYCLUS
Weten of een koe een regelmatige cyclus heeft, is 
erg nuttig. U krijgt deze informatie in de tekst “koe 
is tochtig” toegestuurd via een sms. U kunt deze 
informatie tevens dagelijks volgen in de DWS curve 
op de computer.

 OPSPORING VAN DIEREN MET PROBLEMEN
De  detecteert afwijkingen in de cy-
clus evenals, langdurige luteale fases, cystes etc. 
Zo kunt u uw koeien met vruchtbaarheidsproble-
men tijdig laten onderzoeken en behandelen.  Deze 
informatie kunt u terugvinden op SmartDWS® en 
op DWS®.

V O O R T P L A N T I N G / T O C H T I G H E I D

 GEBRUIKS CYCLUS

Het plaatsen 
van de Axel® 
sensor op het 

dier 

Registreren 
van de bewe-
gingen van de 

dieren

Maken van een 
aparte referentie 

voor elk dier.

Koppeling  
van de sensor  
met het dier

Voorspelling van 
tochtigheid 

Bevestiging van 
tochtigheid 

Weergave van de 
activiteiten van 

het dier

Aanzienlijke 
variatie in de 
activiteit van 

het dier

Activiteitsken-
merken van 
tochtigheid 

Raadpleging 
van de activi-
teitsgrafieken

DE  SENSOR

De Medria Axel® sensor geplaatst op de halsband, meet en registreert de 
activiteit van het dier en stuurt de gegevens naar Medria Box®. De hals-

band wordt ongeveer 3 weken na het afkalven om de hals van de koe 
geplaatst. Het is dezelfde sensor als voor de  die voe-
dingsstoornissen detecteert.

1022 (Melkkoeien),
18-06-2014 7.30 u,
Tochtigheid bevestigd
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SERVICE VOOR HET MELDEN VAN HET
AFKALVINGSMOMENT.

OF HOE

WE HET AANTAL 
DOODGEBOREN 
KALVEREN KUNNEN 
VERMINDEREN
Het afkalven is een belangrijke gebeurtenis op uw 
veehouderijbedrijf. Om op een rustige manier het 
toezicht op uw kudde te optimaliseren, biedt Me-
dria een bijzonder vernieuwende en efficiënte op-
lossing. Met de ontvangt u berich-
ten die u in staat stellen om precies op het juiste 
moment actie te ondernemen bij het afkalven. U 
komt dus pas in actie wanneer het echt nodig is 
en u kunt meer van uw nachtrust genieten. U zult 
uw bedrijfsresultaten zien verbeteren met meer 
levende kalveren en minder complicaties na het 
afkalven.

DE VOORDELEN VAN 

 PERFECTE VOORSPELLING 
VAN HET AFKALVEN
Door het inbrengen van de vaginale thermometer, 
enkele dagen voor het afkalven, kunt u de verande-
ring van temperatuur dagelijks volgen en ontvangt 
u een bericht wanneer het afkalven begint. U heeft
zo voldoende tijd om het dier te separeren, zodat 
het zich in de optimale omstandigheden bevindt 
tijdens het afkalven.

 NAUWKEURIGHEID VAN DE DETECTIE
Omdat de thermometer wordt uitgestoten met de 
waterblaas weet u precies wanneer het afkalven 
begint en kunt u ingrijpen indien nodig. Het afkal-
ven wordt hierdoor een stuk veiliger, omdat u direct 
eerste hulp kunt toedienen. U kunt zelf instellen 
welk bericht u wanneer ontvangt.

 EENVOUD IN GEBRUIK
Het inbrengen van de thermometer is eenvoudig 
en u kunt het zelf doen. Als de thermometer een-
maal goed is ingebracht, hoeft u alleen nog maar 
te wachten op de sms-berichten.

V O O R T P L A N T I N G /A F K A L V I N G

GEBRUIKCYCLUS

Thermometer 
ingebracht in 

het dier 

Thermometer 
temperatuur 

stijgt 

Activering van  
de thermometer 

Afkalven verwacht 
binnen 48 uur 

Uitdrijving van  
de thermometer 

Karakteristieke 
variatie van de 
temperatuur 
van het dier 

Uitdrijving van 
de thermo-

meter door de 
waterblaas 

Start van 
afkalven 

DE SENSOR

De  sensor is een vaginale thermometer uitgerust 
met verschillende opzetstukjes, afhankelijk van de diercategorieën. 
Het meet en registreert de temperatuur en stuurt de gegevens 
naar Medria Box®.

TV00AT1,
02-05-2014 10.49 u,
Uitdrijving

GEBRUIK

DE VERSCHILLEN BOX MEDRIA BLAUW BOX MEDRIA ROOD
Verbinding mobiele radio basis LoRa technologie - Long Range

Communicatie box/server SIM kaart Internet

Lader Batterij Elektriciteit

SMS klant SIM kaart SIM kaart

Afstand

Vel’Phone 50 à 150 meter 150 meter

HeatPhone 200 meter 1.000 meter (open veld)

De blauwe box inwisselen voor 
een rode? 

Ja dit kan, via een speciaal aanbod waarbij het 
materiaal omgeruild wordt (rood tegen blauw) 
en er een korting wordt gegeven bij de aankoop 
van de rode box. 



Er is een type abonnement beschikbaar op maat van de klant en de apparatuur (rode of blauwe box). Dit abonnement bevat - afhankelijk van het type - de ontvangst van SMS’en op uw gsm (verplicht 
voor de Vel’Phone) en de toegang tot alle gedetailleerde informatie over de dieren via Daily Web Services, beschikbaar op uw pc, tablet of smartphone. 

Naam abonnement prijs excl. BTW Omschrijving

Vel'Phone Pass Liberté Vel'Phone € 12 excl. BTW / maand Alarm via SMS + DWS full (*)

HeatPhone Pass Liberté HeatPhone € 27 excl. BTW / maand Alarm via SMS + DWS full (*)

FeedPhone Pass Liberté FeedPhone € 12 excl. BTW / maand Alarm via SMS + DWS full (*)

Vel'Phone + HeatPhone Pass Liberté Vel'Phone + HeatPhone € 39 excl. BTW / maand Alarm via SMS + DWS full (*)

(*) Onbeperkte toegang tot Daily Web Services (beveiligde omgeving): toegang tot gegevens van de veestapel, raadpleging van grafieken, historieken en lijsten van dieren, …. Applicatie toegankelijk van op uw pc, tablet of smartphone. 

WELK TYPE ABONNEMENT?

BOX MEDRIA BLAUW

Alarm via SMS 
(forfait: € 9,00 eur excl BTW/maand)

Pass DWS  (éénmalige kost van 
900 eur excl. BTW)

Samengevat

Vel'Phone verplicht gratis raadpleging € 9 eur excl. BTW / maand

HeatPhone optie verplicht
€ 900 excl. BTW 
+ optioneel SMS € 9 excl. BTW / maand

FeedPhone optie verplicht
€ 900 excl. BTW 
+ optioneel SMS € 9 excl. BTW / maand

Vel'Phone + HeatPhone verplicht voor Vel'Phone verplicht € 900 excl. BTW + € 9 excl. BTW / maand

BOX MEDRIA ROOD

(*) tarieven van december 2017 - geen garantie op de tarieven in de toekomst

0374 (Nieuwe kalveren),
14/07/2016 08h45,
Herkauwing sterk naar 
beneden

BELANGRIJK !
 
Wanneer u een thermometer niet langer 
gebruikt, dan dient u deze te desactiveren. 

Hoe doet u dit?
 » u plaatst de thermometer in de doos
 » zorg ervoor dat de thermometer goed 
aanleunt tegen de ronde metalen chip

SMART DWS ®

INFORMEERT U OP 
ELK MOMENT

 
SENSOREN

METEN 
EN REGISTREREN 

DE BOX
HET VERZAMELEN 

EN VERZENDEN 
VAN GEGEVENS

DWS ®

GEEFT 
INDICATIES 
EN ALERTS

 
SERVERS DIE

DE GEGEVENS 
ANALYSEREN

HOE 
WERKT HET?



SAMENVATTING
De rode Medria box dient aangesloten te zijn op het internet 
netwerk. 
Ze dient optimaal gepositioneerd te zijn binnen het bedrijf rekening 
houdend met:

 » toegang tot internet (doorgaans voorzien in huis) 
 » het elektriciteitsnetwerk en de beschikbare stopcontacten
 » de zone binnen dewelke de dieren dienen bewaakt te worden 
(afhankelijk van de gekozen service: afkalving, tochtigheid)

 » de situering van de stallen ten opzichte van de woning. 
 » Er zijn verschillende mogelijkheden om de Medria box te verbin-
den met het internet netwerk:

• via de kabel (ethernet) als de afstand tussen de Medria box 
en de internet modem minder dan 30 meter is

• via Power Line Communication wanneer de stal en het 
gebouw waar de internet modem zich bevindt, gevoed wor-
den door dezelfde elektriciteitsmeter en de afstand minder 
dan 250 meter bedraagt

• via WIFI die toestaat om het internet via 2 terminals face-
to-face te brengen, één verbonden met de internet modem 
en de andere verbonden met de Medria box (maximum 500 
meter in open veld) 

De Medria/Agro Logic specialisten begeleiden u graag bij de 
zoektocht naar de juiste oplossing en helpen u bij de installatie 
en de opstart.   

Internet in huis - Power Line Communication om het internet over 
te brengen naar de stal (hetzelfde elektriciteitscircuit)

 » Modem internet 
 » Power Line Communication zender: direct aan te sluiten op het stop-
contact en gelinkt aan de modem: brengt de elektriciteit en het internet 
over via het elektriciteitsnetwerk (foto 2)

 » Power Line Communication ontvanger: direct aan te sluiten op het 
stopcontact 

 » Power Over Ethernet: te verbinden met de Power Line Communication 
(direct of via de kabel, zo dicht mogelijk) - kan zowel binnen als buiten 
geplaatst worden (met een beschermdoos) (foto 1)  

 » Rode box aan de buitenkant van het gebouw: te verbinden met Power 
Over Ethernet (via kabel met een maximum van 5m) de basis dient 
hoog bevestigd te worden op minimum 5 meter van de grond  (foto 3)  

 
 
 
 
 
 
 
 Internet in huis - WIFI

 » modem internet
 » WIFI station zender: direct aan te sluiten op het stopcontact - zender: 
stuurt het internet vanuit het huis naar de stal via WIFI

 » WIFI station ontvanger: direct aan te sluiten op het stopcontact - neemt 
het WIFI signaal over voor de box

 » Power Over Ethernet: te verbinden met het WIFI station: zender en 
ontvanger

 » Rode box aan de buitenkant van het gebouw met de WIFI ontvanger

Internet in de stal

 » modem internet
 » Power Over Ethernet
 » Rode box aan de buitenkant van het gebouw

 » dient geïnstalleerd te worden op 
1,5 à 2,5 meter hoogte

 » de box dient minstens 1 meter 
verwijderd te zijn van meta-
len beplating of kabels en 
elektrische apparaten die de 
overdracht van ISM-radiogolven 
verstoren. 

 » is voorzien van een autonome 
batterij 

INSTALLATIE

BLAUWE BOX

BOX MEDRIA ROOD

1 2 3

1 2

4 3

Modem Power Line 
Communication zender

Box Rood Power Line 
Communication 
ontvanger

5

Power over ethernet

1E MOGELIJKHEID
Internet in huis - Power Line Communication

5 Box rood

1 2

3

Modem WIFI station zender

WIFI station 
ontvanger

4 Power over ethernet

2E MOGELIJKHEID
Internet in huis - WIFI

3 Rode box aan de buitenkant van het gebouw

1 Modem internet
2 Power over ethernet

3E MOGELIJKHEID
Internet in de stal

www.agrologic.be www.StrobbeDesign.be


