MODUŁY DO NADZORU I ZDALNEGO STEROWANIA POPRZEZ SIEĆ GSM
INFORMACJE OGÓLNE
Moduły serii GW są przemysłowymi modemami montowanymi na
szynie DIN przeznaczonymi do nadzoru i sterowania wejściami /
wyjściami wykorzystując możliwości dostępne dla sieci GSM oraz sieci
internetowej. GW wysyła komunikaty określone przez użytkownika,
tweet, e-mail lub zwykłą informację głosową. GW może generować
szczegółowe raporty dotyczące stanu wejść oraz rejestrować
zdarzenia lokalne.

Wyjścia mogą być sterowane przez uprawnionych użytkowników
poprzez SMS, tweet, stronę WEB, informacje głosową lub
klawiaturę telefonu/smartfona. Użytkownik może konfigurować
urządzenie dla wywołania określonych reakcji na wystąpienie
określonych zdarzeń. Komunikacja czteropasmowa GSM / GPRS /
EDGE z automatyczną lub ręczną selekcją pasma 850 / 900 /
1800 / 1900 MHz dla danych, sms, fax i głosowych. Pełna
aprobata i zgodność z przepisami ETSI GSM Phase 2+ oraz Part 15
FCC
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PARAMETRY ELEKTRYCZNE
ZASILANIE

Napięcie znamionowe
Pobór mocy w stanie czuwania
Max. szczytowy pobór mocy
Opcjonalny akumulator

9,5 ... 35 VDC - 9,5 ... 27 VAC
< 200 mW
<5W
Li-Poly

MODEM GSM/GPRS
Pasma
Moc wyjściowa

Czteropasmowa 850/900/1800/1900 MHz
Class 4 (2W dla GSM850 i EGSM900)
Class 1 (1W dla DCS1800 i PCS1850)

SIM

Kompatybilność

Dozwolone karty SIM 3V i 1.8V

ANTENY

Złącze
Antena GSM
Antena GSM zewnętrzna

INTERFEJS DANYCH
Złącze
Kabel USB (opcja)
Kabel 232 (opcja)

WEJŚCIA

Liczba wejść
Napięcie wejściowe
Prąd wejściowy

SMA męskie lub FME żeńskie
Wbudowana antena dookólna
(patrz tabela)
RS-232 (złącze modułowe RJ45 )
RJ45 – kabel komunikacyjny USB do zarządzania konfiguracją i sterowania
RJ45 – kabel komunikacyjny DB9 do zarządzania konfiguracją i sterowania
1 (licz./cyfr.)

WYJŚCIA

Liczba wyjść
Napięcie znamionowe
Prąd znamionowy
Max. zdolność łączeniowa

4 (2 licz./cyfr., 2 analog.)
3 ... 9 VDC
5mA @5V

12 (2 licz./cyfr., 2 analog., 8 cyfr.)

2 (przekaźnikowe)
250 VAC
3A
750 VA

WARUNKI ŚRODOWISKOWE

Temperatura pracy
Temperatura pracy rekomend. dla akum.
Wilgotność względna

-30 ... 60°C
-20 ... 60°C
5 ... 95% brak kondensacji

OBUDOWA

Poliwęglan samogasnący UL94-V0
Na szynę DIN EN-50022, szerokość 4 moduły
71 x 90 x 58 mm
IP40
200 g

Montaż
Wymiary szer x wys x głęb
Stopień ochrony
Masa

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI
WYMAGANIA DOTYCZĄCE BHP
ZGODNIE Z KLAUZULĄ 3.1a
WYMAGANIA OCHRONNE EMC
ZGODNIE Z KLAUZULĄ 3.1b
SKUTECZNE WYKORZYSTANIE SPEKTRUM
CZĘSTOTLIWOŚCI RADIOWYCH – KLAUZULA 3.2
ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI FCC (part 15)

ANTENY ZEWNĘTRZNE GSM – rekomendowane wyposażenie dodatkowe
Antena mocowana
do powierzchni
niemetalicznych
Sposób montażu: przylepiec
Antena mocowana
magnetycznie do
powierzchni metalicznych
Sposób montażu: magnes

Antena do montażu
zewnętrznego
IP69K
Sposób montażu: przepust M10
+ uszczelka samoprzylepna
Zewnetrzna antena
z mocowaniem wielopunktowym
Sposób montażu: ściana / maszt
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PRZYKŁADOWE APLIKACJE
KONTROLA DOSTĘPU

Dowolny telefon staje się wirtualnym kluczem!
Bramy i inne bariery mogą być kontrolowane przez połączenia z telefonu komórkowego lub
stacjonarnego przez uprawnionych użytkowników (bez odpowiedzi - bez kosztów).
Zarządzanie przez setki użytkowników, idealne dla hoteli, pensjonatów, domków, parkingów ...

KONTROLA OGRZEWANIA

Połączenie głosowe lub wysłanie SMS z telefonu może włączyć system ogrzewania (lub
chłodzenia) na kilka godzin przed przybyciem do domu. Można również zadać konkretną wartość
temperatury oraz jczas trwania lub dokładną datę i godzinę jego wyłączenia. Można aktywować
ostrzeżenia o przerwach w dostawie prądu lub przekroczeniu (góra/dół) temperatury.

AUTOMATYKA DOMOWA

Zdalne sterownie sprzętem domowym poprzez SMS, wybranie numeru telefonicznego lub tweet.
Można zapytać o status lub odbierać ostrzeżenia o zdarzeniach lokalnych. Możliwość utworzenia
strategii sterowania wyjściami opartą na sygnałach wejściowych i grafiku do 100 czynności
wykonywanych w harmonogramie czasowym za pomocą wbudowanego programatora.

ALARMY KLUCZOWE

Natychmiastowe alarmy (połączenie głosowe, SMS, e-mail, tweet) wygenerowane wskutek
zdarzeń lokalnych.
... gdy otwierane są drzwi lub są one otwarte przez dłuższy czas (można ustawić czas aktywacji)...
... przy odcięciu zasilania lub jego przywróceniu (można ustawić minimalny czas trwania)...

ALARMY

Dla budynków usytuowanych na uboczu lub niechronionych, syreny alarmowe nie są
wystarczające dla zapewnienia zgłoszenia i działań w momencie nagłego wypadku.
Możliwość odebrania alarmu o wypadku gdziekolwiek jesteś: w przypadku pożaru, można
wezwać straż pożarną lub karetkę pogotowia.

AWARIE

Meldunek o awariach technicznych A.M.O. i wysyłanie kolejnych gdy urządzenie ponownie
zaczyna działać. Wbudowany licznik czasu może być ustawiony na śledzenie czasu pracy urządzeń
przemysłowych, boilerów, dźwigów, chłodziarek, automatów sprzedażowych...

TERENY UPRAWNE

Wykrywanie poziomu wilgotności gleby, aktywacja nawadniania gdy czujnik wykryje
niewystarczający poziom wilgotności, chroni przed marnowaniem wody.
Utrzymywanie temperatury pod kontrolą i informowanie obsługi gdy spada ona poniżej lub
wzrasta powyżej wymaganego progu.

OŚWIETLENIE ULICZNE

Zmniejsza zużycie energii w systemie oświetlenia ulicznego na terenach wiejskich gdy oświetlenie
może być aktywowane wybraniem automatycznego numeru telefonicznego przez mieszkańców.
Ustawienie grafiku pracy w celu włączania i wyłączania oświetlenia w określonych porach
gwarantujące minimalne wymagania obsługowe..

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

Natychmiastowe informowanie obsługi w przypadku awarii lub zaniku zasilania usług publicznych
oraz przełączanie zasilania awaryjnego.
Sterowanie sygnalizacją świetlną i znakami drogowymi z centrum obsługi, umożliwiające służbom
lokalnym przejęcie kontroli za pomocą ich telefonów w przypadku niebezpieczeństwa.

OBIEKTY NIECHRONIONE

Wysłanie alarmów do max. 100 odbiorców w przypadku przerwy w zasilaniu lub jakiejkolwiek
innej awarii na instalacjach bezzałogowych.
Równocześnie można wywołać aktywację sterowanego silnikiem urządzenia aktywującego
wyłącznik i przywracającego zasilanie.
Dystrybutor: ELFAN SC
Wróblewskiego 8/3, 58-105 Świdnica
tel. 74 640 74 64, faks: 74 852 43 80

www.contrel.pl

