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AUTOMATYKA

Parametry podstawowe

Proxima Electronics

ROLET

Zasilanie:                             24V AC/DC    
max. 100mAPobór prądu:                           

                    Wyjście:                2 x 24V-1A przekaźnik NO/NC
                                 2 x 0-24V trzystanoweWejście:  

             999Liczba użytkowników:
 - Monostabilny (1-999s)Tryby kanałów wyjściowych:  

                                                - Bistabilny
                                                
Wymiary:                                 84 x 60 x 23mm

PROXIMA Sp.j. 87-100 Toruń, ul. Polna 23A, tel. 56 660 2000 www.proxima.pl

Dwa wyjścia przekaźnikowe NO/NC, 1A/24V konfigurowane zworą
Dwa wejścia 0-12V trzystanowe
Pamięć 999 Abonentów z opisem (15 znaków)
Pierwszych 16 Abonentów zwanych Administratorami może otrzymywać informacje SMS-em i Clip-em
po wystąpieniu ZDARZENIA
Diody LED wskazujące stan wyjść kanałów (1-2), siłę pola GSM i stan modemu GSM
CLIP Abonenta steruje wyjściami 1-2
Podanie masy / zanik masy / podanie plusa / zanik plusa / zamiana z plusa na masę / zmiana masy na plusa
na wejściach 1-2 steruje wyjściami 1-2

automatyka do bram

KARTA PRODUKTU

BRAMA GSM ECO

Charakterystyka
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PROXIMA Sp.j. 87-100 Toruń, ul. Polna 23A, tel. 56 660 2000 www.proxima.pl

SMS z hasłem może sterować inaczej niż CLIP wyjściami 1-2,
Po wystąpieniu ZDARZENIA Administratorzy mogą być informowani SMS-em lub CLIP-em

SMS-em z dowolnego telefonu, po wpisaniu hasła SMS, można:
- zmienić Abonentowi na wybranej pozycji (1-999) numer telefonu, opis i obsługiwane wyjścia
- usunąć Abonenta z wybranej pozycji (1-999), na usuniętej pozycji zostanie zapisany abonent o nazwie PUSTY
- dodać na końcu listy nowego Abonenta z nazwą i obsługiwanymi wyjściami
- odczytać, po podaniu pozycji (1-999), numer telefonu, opis i wyjścia obsługiwane przez Abonenta
- wyszukać, po wpisaniu numeru telefonu (numer nie musi być kompletny) numeru pozycji Abonenta w sterowniku
- wyszukać pierwszą PUSTĄ pozycję (żeby dodać ABONENTA)
- sterować mono i bistabilnie wyjściami (1-2)
- odczytać aktualny stan wejść i wyjść sterownika, a także tryby wyjść
- ustawić tryb pracy wyjść po CLIP-ie ABONENTA
- obsługiwać kody USSD karty sterownika (doładowanie itp.)

Pierwsze konfigurowanie sterownika odbywa się komputerem PC przez złącze USB

str.2

t
t

t

t

RoHS


	Strona 1
	Strona 2

