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Informaèný list

Ovládací GSM modul

Ušetrí peniaze, ochráni majetok, zjednoduší obsluhu

iGO3000 poskytuje tri výhody oproti obdobným zariadeniam, dostupným na trhu:

GSM modul druhej generácie umožní dialkové monitorovanie a ovládanie zariadení cez SMS, prezvonenie alebo 
DTMF volbu z mobilného telefónu alebo smartfónu. 

1. vykonávanie automatických èinností
        - 2 nezávislé termostaty
        - dopånanie vody v nádržiach
        - prístupový systém do domu, firmy, garáže ...
2. Archív správ, grafy priebehov teplot, stavov vstupov / výstupov
3. Výborný pomer cena/výkon

Rev.2.04 Odchýlky a zmeny parametrov sú vyhradené

Možnosti využitia

dvojokruhový termostat, resp. 2 samostatné termostaty s dialkovo nastavitelnou želanou teplotou, nezámrzný režim

ovládanie kotla / vykurovacieho systému

zapínanie/vypínanie elektrických zariadení

riadenie ohrevu teplej vody s dialkovým nastavením želanej teploty (elektrické boilery)

ovládanie prívodu vody, energií

monitorovanie hladiny, automatické doplnanie nádrží (závlahy, zaplavenie objektu a pod.)

zapínanie / vypínanie svetiel

ovládanie garážových brán, dverí do objektov, rámp na parkoviská

monitorovanie narušenia objektu - následne automatické/manuálne zapnutie kamerového systému, svetiel a pod.

iGO3000
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Rev.2.04 Odchýlky a zmeny parametrov sú vyhradené

Ovládanie modulu SMS správami, prezvonením alebo DTMF vo¾bou

Až 32 / 512 úèastníckych èísel s nastavite¾nými právomocami pre každé èíslo osobitne

Archív udalostí uchováva prijaté aj odoslané správy

Archív grafov priebehu teplôt, stavov dvojhodnotových vstupov a výstupov

Integrovaný zdroj so zálohovaním

4 binárne vstupy pre monitorovanie stavu spotrebièov  (zapnuté / vypnuté)

PI

2 vstupy pre teplomery (interiérové / príložné)

Nastavite¾né alarmy pre všetky vstupy, po dosiahnutí nastavenej úrovne modul pošle SMS / prezvoní

2 reléové výstupy 230 VAC / 1A pre spínanie zariadení (kotol, èerpadlo, brána ...)

2 integrované termostaty s hysteréziou, jednoduché logické automaty

USB port pre pripojenie poèítaèa

4xIN

2xt

2xRe

USB

A

SMS
RING
DTMF

256

Funkcie modulu

iGO3000

PI

230 VAC
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Technické parametre

Ve¾kos� a váhaVe¾kos� a váha

ProstredieProstredie

NapájanieNapájanie

Vstupy a výstupyVstupy a výstupy

Snímaèe a rozhraniaSnímaèe a rozhrania

Rozmery (vxšxh)

Rozsah pracovnej teploty

Napájacie napätie

Výstup

Podporovaný typ snímaèov teploty

Krytie

Napájací prúd

Binárne vstupy vyp/zap

Poèet kanálov

Váha

Teplomerové vstupy

Pripojenie snímaèov

Rozhranie pre pripojenie poèítaèa

Rozhranie - opcia

Pripojenie na napájanie

Iné

125 x 115 x 55 mm

-20°C to 45°C

230 VAC 50 Hz

2 x bezpotenciálový výstup - relé 230 VAC / 1A

polovodiè PTC 2 kOhm, termistor 10kOhm

IP54

4 x kontakt

2

450g

závisí od spínanej zá�aže, min. 0,05A, max. 2A

2

svorkovnica

Sie�ový prívod 3 m

USB 2.0. / Ethernet 100 Base-T

USB 2.0

Ethernet 100T

iGO3000
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Odchylky a zmeny parametrov sú vyhradené

Aplikácia pre nastavenie a vizualizáciu iGO3000Aplikácia pre nastavenie a vizualizáciu iGO3000

Hlavná obrazovka

zobrazenie teplomerového vstupu T1

Operátor

zobrazenie teplomerového vstupu T2

zobrazenie dvojstavového vstupu DI1

ovládanie reléového výstupu OUT1

zobrazenie dvojstavového vstupu DI2

ovládanie reléového výstupu OUT2

zobrazenie dvojstavového vstupu DI3

zobrazenie dvojstavového vstupu DI4

nastavenie parametrov

naèítanie grafov teplôt a stavov vstupov
naèítanie archívu správPrepínanie

  jazykov
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Odchylky a zmeny parametrov sú vyhradené

Aplikácia pre nastavenie a vizualizáciu iGO3000Aplikácia pre nastavenie a vizualizáciu iGO3000

Nastavenie termostatov a ostatných akcií
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Aplikácia pre nastavenie a vizualizáciu iGO3000Aplikácia pre nastavenie a vizualizáciu iGO3000

Grafy teplôt a stavov vstupov


	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4
	Stránka 5
	Stránka 6

