
Controle over de omheining 
 via de smartphone

ONZE INNOVATIE:

Slim schrikdraadapparaat 
Xtreme duo RF

Geen mobiel
abonnement nodig! 

Monitoren van al bestaande  
schrikdraadomheiningen

Volledige controle en bediening op 
afstand van schrikdraadomheiningen 

Fence Sensor 
FS 10

Fence Manager 
FM 20
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CloudSchrikdraadomheiningen  
smart control 

Het VOSS.farming Fence Manager systeem brengt 
de schrikdraadomheining naar uw smartphone!

 ACTUELE INFORMATIE
Alle informatie over de verbonden appa-
raten online inzien.

 TIJDBESPAREND
Dankzij de Fence Manager Cloud hoeft 
u niet meer ter plaatse te zijn**.  U kunt 
alles via uw smartphone of internet in de 
gaten houden en bedienen. 

 GEEN SIMKAART
Geen extra kosten.

   ALARMFUNCTIE
Ontvang alarmmeldingen
direct op uw smartphone
of per mail. 

 U kunt elke apparaatlocatie op de kaart markeren.  
Eenmaal geplaatst, kunt u elk apparaat via de kaart bekijken.

** Het apparaat ontslaat de eigenaar van de omheining echter niet van   
     de verplichting de omheining regelmatig op gebreken te controleren.

VOSS.farming komt met slimme technologie. Het nieuw 
ontwikkelde systeem maakt het monitoren van afrasteringen 
via smartphone of computer mogelijk, zonder dat een mobiel 
abonnement nodig is.  Tot 12 omheiningen kunnen met één 
systeem worden bediend.  

De Fence Manager-app, beschikbaar voor Android en iOS, geeft 
overzichtelijk alle essentiële afrasteringsparameters weer en 
maakt het mogelijk om de omheining te bedienen via de smart-
phone of de computer. De afrasteringsparameters worden 
continu geregistreerd en opgeslagen in de cloud.  Het maakt 
niet uit waar u bent - in geval van storingen in de omheining 
wordt de gebruiker onmiddellijk geïnformeerd via smartphone 
of computer.

Een compleet monitoringsysteem bestaat uit de volgende 
onderdelen: 1 x controlemonitor (Fence Manager FM 20 WIFI), 
1 - 12 x controlesensor (Fence Sensor FS 10).  Dit systeem 
kan gemakkelijk achteraf worden geïnstalleerd in bestaande 
schrikdraadomheiningen.  

Als het omheiningssysteem ook op afstand moet kunnen 
worden bediend via smartphone of internet, gebruik dan 
schrikdraadapparaten van de Impuls-/ of Xtreme duo RF- serie 
van VOSS.farming. 

Elk van deze apparaten communiceert via radiofrequentie 
technologie.  Dit betekent dat er geen mobiel abonnement 
nodig is.  Het belangrijkste onderdeel van het systeem is de 
VOSS.farming Fence Manager FM 20 WIFI. Het apparaat kan 
worden verbonden met WiFi en maakt zo bediening via het in-
ternet mogelijk.   

Mogelijke functies: 
• Omheiningsspanning in-/  

uitschakelen
• Vermogencontrole 
• Monitoren van de omhei-

ningsspanning

• Monitoren van de accu
•	Alarmfunctie	bij		
 storingen aan de omheining
• Vastleggen van de omhei-

ningsparameters en nog 
veel meer

KAARTWEERGAVE

Er zijn in principe twee mogelijke toepassingen:

Monitoren: toezicht hebben op bestaande schrikdraadsyste-
men (mogelijk met alle in de handel verkrijgbare schrikdraa-
dapparaten)

Slimme schrikdraadomheining: volledige bediening en controle 
op afstand van schrikdraadomheiningen – met slimme schrik-
draadapparaten van de Impuls-/ of Xtreme duo RF-serie. 
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De FS 10 maakt het mogelijk om de 
spanningswaarden van de omheining op 
afstand te controleren. 
Monitor risicopunten op uw omheiningen 
en ontvang onmiddellijk een alarm wanneer 
de spanning daalt.  Verdeel de omheining 
in meerdere zones door meerdere Fence 
Sensors aan te sluiten.  
De basisantenne heeft 
een radiografisch bereik 
tot 10 km, door een 
externe antenne kan het 
bereik worden vergroot 
tot wel 30 km!

1. APPARATENLIJST  
- eenvoudig toegankelijk, laat 
alle apparaten zien die met de 
Fence Manager FM20 zijn 
verbonden.

2. DUIDELIJKE DIA-GRAMMEN  
- visuele weergave van de 
gegevens van de laatste zeven 
dagen.

3. ALARMFUNCTIE - als er een 
storing optreedt in de afraster-
ing, ontvangt u onmiddellijk een 
alarmmelding.

Als een schrikdraadapparaat uit de duo 
RF-serie wordt toegevoegd, kan het 
schrikdraadapparaat en daarmee het 
gehele afrasteringssysteem ook via de 
smartphone worden bediend.

De combinatie van de Fence Sensor & 
Fence Manager kan naderhand in elke 
bestaande omheining worden geïns-
talleerd. Zo kan de omheining via de 
smartphone worden gemonitord. 

De FM 20 wordt gebruikt voor het op een slimme 
manier monitoren van uw schrikdraadomheining.  
Het controleert de schrikdraadomheining per ra-
diofrequentie en maakt via WiFi verbinding met uw 
smartphone. 
Gekoppelde schrikdraadapparaten van de duo RF-
serie van VOSS.farming kunnen eenvoudig worden 
ingesteld en bediend via de app of de webinterface 
van uw smartphone of computer.
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Monitoring en bediening via de smartphone

Fence Manager FM 20

Fence Sensor FS 10

Fence Manager app!

Slim schrikdraadapparaat

Compatibele schrikdraadapparaten van de duo RF-serie

Impuls duo DV 40 RF 3 joule

Impuls duo DV 120 RF 7,5 joule

Impuls duo DV 160 RF 10,0 joule

Xtreme duo RF X110 11,0 joule

Xtreme duo RF X200 20,0 joule


