GSM-контролер «PRO-X». Рішення
Ефективне використання в засобах автоматики, контроль працездатності обладнання, віддалене управління електроприладами.
Вісім датчиків температури, контролюють температуру,
управляють приладами опалення та кондиціонування.
Вісім входів та виходів використання в елементах автоматики, розробки рішень у віддаленому та локальному контролю.
Охоронна пожежна сигналізація , повідомлення на локальні
пристрої, через інтернет , СМС повідомлення.

Використання входів
Вісім входів.
Контроль приладів, управляння виходами,
передача повідомлень через інтернет та
СМС повідомлення.

Стан контролю входів
* Замкнуто
* Роз’єднано
* Імпульсний

Контроль працездатності електроприладів та обладнання
проектування елементів автоматики.
Контроль за протоком води та природного газу. Управління
приладами перекриття подачі у разі спрацювання датчика
прилад недійшле повідомленням через інтернет та СМС на
мобільний.
Пожежний контроль: датчики задимленості, угарного газу,
пожежні датчика температури. Спрацювання датчиків повідомлення локально та віддалено через інтернет та СМС.
Охоронна сигналізація підключення датчиків руху розбиття
скла, магнітно контактних датчиків, вібраційних датчиків
(пролом стін та дверей).

Вісім виходів. Стан виходів замкнуто або роз’єднано. Спрацювання по зміні стану входу, від датчика температури, або командою
віддаленого управління.

Використання виходів.
Управління електричними приладами та обладнанням включить, виключить що виконується СМС командами або з програмним забезпеченням
для «АДРОЇД», є можливість з клавіатури. Таким чином з мобільного або
планшета можливо контролювати стан виходу і управлять цим виходом.
Робота виходу з датчиками температури це управління приладами опалення та кондиціонування (нагрів і охолодження).
При використанні в охоронній сигналізації підключення приладів сповіщення про тривогу та індикація режиму охорони. Додатково через виходи можливо включатиметься освітлення чи інші електричні пристрої котрі змінять вій стан при спрацюванні охоронної сигналізації.

8 адресних датчиків температури, контроль температури та режим термостат.

Підключення до восьми датчиків температури забезпечать контроль температури з СМС повідомленням на мобільний або на програмне забезпечення «АДРОЇД». Критерії про зниження температури і повернення в норму по
нижньому так і по верхньому рівню встановлюється СМС командою відправленою на прилад. Датчики температури управляють приладами опалення і кондиціонування (нагрів і охолодження). Весь контроль та управління виконується за допомогою СМС або програми для «АДРОЇД», «IOS».
Кожний датчик температури працює як окремий прилад, по кожному датчику отримуємо значення температури
на момент відправлення повідомлення. Кожним датчиком окремо управляємо.

Аналогові входи. Управляння виходами при зміні вхідної напруги
«0», «1», або зміна рівня напруги в межах встановленої для входу
наприклад при зміні напруги за межи +12 - +15 буде змінено стан
виходу. Застосовується в елементах автоматики.
Підключення зчитувачів.
Управління системою охорони, або не складною системою контролю
доступу.

Контроль
живлення
приладу

Живлення приладу контролюється СМС повідомленнями і через інтернет програмним
забезпеченням. У разі відключення основного мережевого живлення, при розряді акумулятора і відновленні (220 в.), буде надіслане повідомлення. При відновлення роботи приладу отримаєте СМС повідомлення.

Приклад роботи програмного забезпеченням для «АДРОЇД»
Даному випадку прилад був
використаний для контролю
температури та управління
електричними приборами. На
рисунках відображається значення чотирьох датчиків температури і стан виходів котрими можливо управлять
включить, виключить. Відображається наявність основного живлення 220 в. рівень GSM
сигналу. Та кнопка синхронізації для запиту даних їх оновлення вручну. При використання охоронних функцій, або
інших потреб будуть відображатись стан входів. Елементи
відображення налагоджуються через конфігурацію програмного забезпечення.
Рішення контролю температури та передача повідомлень при зміні температури у меншу або більшу сторону з чотирьох датчиків температури. Отримуються СМС
при відключенні електроживлення та розряді власного
акумулятора.

Технічні рішення
Вами поставлені задачі, наші технічні рішення з максимальним можливостями вирішити поставлені задачі.

Проектування приладів контролю та управління на базі
GSM контролерів.

Наші контакти 067-505-36-09, 044-459-85-00
office@mpservice.com.ua

