STYRING OG OVERVÅGNING
DIREKTE PÅ MOBILTELEFONEN
CCM 164

EKSEMPLER PÅ ANVENDELSE

Modulet fra Selektro kan anvendes til styring og overvågning direkte på
mobiltelefonen via SMS eller enkel og let opsætning/konfiguration med
vores Android eller IOS App.

STYRING OG OVERVÅGNING AF F.EKS:

Modulet kan f.eks. kobles til andre systemer eller enheder via de analoge
og digitale indgange samt relæ-udgange. Modulet kan også kobles direkte
til et bredt udvalg af sensorer og direkte tænde/slukke udstyr som f.eks.
lys, varme, motor, mm.

•
•
•
•
•
•
•

Hus, sommerhus, garage, drivhus
Installationer, maskiner, adgangssystemer
Varme, lys, klima, vanding
Temperatur, niveau, tryk, spænding, strøm
Strømudfald
Ventiler, pumper, motorer
Overalt, hvor styring og overvågning kan tilsluttes

Modulet kan sættes op til automatisk at sende en besked eller aktivere
en udgang når en specificeret hændelse opstår. Du kan derfor sikre
døgnovervågning og hurtig reaktion på en nem måde.
Via et smart opsætningssprog kan betingelserne for styring og overvågning let og hurtigt sættes op. Sproget muliggør også mere avancerede
opsætninger ved at kombinere forskellige input og timere, og kan derfor
også anvendes ud over simpel tænd/sluk styring.
STYRING/OVERVÅGNING AF
•
•
•
•
•

1 analog (4-20mA) indgang
6 digitale (12-24VDC) eller analoge (0-10V) indgange
4 relæ udgange: 2 power og 2 skifte-relæ udgange
Ur med ugedage (op til 4)
Definerbare indgangsbeskeder – eksempelvis ”tænd lys”

CCM 164

SIKKERHED
• Sender beskeder ved strømudfald
• Låsning fra uønskede telefonnumre
FUNKTIONALITET
•
•
•
•
•
•
•

Indbygget strømforsyning (24V eller 230V) med intern backup
Forsyningsudgang til bl.a. sensorer
Kommunikation via SMS (2G eller 4G)
Understøttede sprog: Dansk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk og Russisk
Montering på DIN-skinne
Firmwareopdatering via USB
Overvoltage CAT III, Endurance surge protected

Selektro fungerer i vid udstrækning som totalleverandør af elektroniske løsninger.
Skræddersyet elektronik til krævende miljøer
Blandt Selektros kernekompetencer er udvikling, design og fremstilling af
industrielektronik til brug i alle typer af fysisk belastende og krævende miljøer.
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FORHANDLER

Flexible EMeS
Selektro er en fleksibel Electronic Manufacturing Service partner med stort fokus
på engineering – vi kalder det EMeS.

