i

ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ GSM/GPRS DATALOGGER ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ
Επικοινωνία GSM / GPRS
• Αποθήκευση δεδομένων σε εξωτερική
κάρτα SD (μέγιστη χωρητικότητα 32GB)
• Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων
λιθίου εφεδρείας έως 16 ώρες
• Ενσωματωμένος αισθητήρας
θερμοκρασίας NTC
• Μηνύματα συναγερμού με Email και SMS
• Εντολές μέσω SMS, αναπάντητων
κλήσεων, DTMF
• Προγραμματισμός μέσω λογισμικού
• 4 Ψηφιακές είσοδοι
• 2 Αναλογικές είσοδοι (0-20mA
ή 0-30VDC) προγραμματιζόμενες

• 2 Έξοδοι ρελέ 3Α/250V
• Εφαρμογή iOS / Android

Το ALARM2 (MY2B) είναι η βασική μονάδα τηλεχειρισμού GSM/GPRS για
οικιακές και κτιριακές εφαρμογές, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και
μηχανήματα, με απλές εντολές που αποστέλλονται με μηνύματα SMS, κλήσεις
τηλεφώνου και ηλεκτρονικά μηνύματα. Λειτουργεί με οποιοδήποτε κινητό
τηλέφωνο ή smartphone. Με το Alarm2 μπορείτε να ενεργοποιήσετε/
απενεργοποιήσετε το λέβητα, να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε μια
επαφή, να εκκινήσετε μια αντλία κ.λπ. Η συσκευή διαθέτει θύρα MicroSD για
την καταγραφή όλων των μεταβλητών και αποστολή τους με Email ή ftp.
Το ALARM2 SECURITY AUDIO (MY2S) / GPRS είναι η έκδοση audio και
λειτουργεί αυτόνομα ή ως επέκταση σε συστήματα αντικλεπτικής προστασίας
και προστασίας από εισβολείς λόγω της ευκολίας εγκατάστασης και
προγραμματισμού. Το MY2S επιτρέπει την αποστολή μηνυμάτων SMS ή
φωνητικού συναγερμού (με τη λειτουργία SIM Voice), καθώς και επιτρέπει
γρήγορες εντολές και επιβεβαίωση συναγερμών μέσω τόνων DTMF.
Το ALARM2 GPS (MY2G) είναι η έκδοση με δέκτη GPS. Το MY2G σε
ενημερώνει αν παραβιαστεί η ακτίνα δράσης που έχει οριστεί ή σε υπέρβαση
ταχύτητας, καθώς επίσης διαθέτει λειτουργία εντοπισμού "tracker". Το
ALARM2 μπορεί να μεταδώσει τη θέση GPS σας για να εντοπίσει κινούμενα
οχήματα όπως αυτοκίνητα, φορτηγά και σκάφη και να στείλει δεδομένα όπως
στάθμη καυσίμου, θερμοκρασία ψυκτικού θαλάμου κ.α.

ALARM 2

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ GSM/GPRS
MY2B
ALARM2
ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Καταγραφέας δεδομένων
Ειδοποίηση μέσω SMS / Email
Εντολές μέσω SMS / κλήσης
Αποστολή αρχείων CSV μέσω Email / FTP
Προγραμματιζόμενο για μικρούς
αυτοματισμούς
Εφαρμογές:
1. Έλεγχος συστήματος θέρμανσης
2. Έλεγχος αυτόματων θυρών
3. Έλεγχος των εγκαταστάσεων άρδευσης
4. Εφαρμογές με χρονοπρόγραμμα ημερήσιο/εβδομαδιαίο
5. Παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας
6. Παρακολούθηση θερμοκρασίας ψυκτικών θαλάμων
7. Παρακολούθηση στάθμης, πίεσης
8. Ενημέρωση διακοπής ρεύματος

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ
ΘΥΡΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ
ΝΕΡΟΥ

•
•
•
•
•

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

MY2S
ALARM2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΕ ΗΧΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ
•
•
•
•
•

Βασική έκδοση (MY2B) + με φωνητικές ειδοποιήσεις
Εντολές μέσω τόνων DTMF
Παρέχεται με κάρτα Micro SD
Συστήμα επέκτασης αντικλεπτικού συστήματος
Έως 10 εβδομαδιαίους προγραμματισμούς και 83
συναγερμούς
Εφαρμογές:
Συστήματα πρόσβασης, συστήματα συναγερμού

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ
ΣΚΑΦΩΝ

MY2G
ALARM2 ΜΕ ΔΕΚΤΗ GPS
• Βασική έκδοση (MY2B) + ενσωματωμένο
δέκτη GPS
• Λειτουργία παρακολούθησης θέσης
• Συναγερμός σε παραβίαση ακτίνας δράσης
και σε υπέρβαση ταχύτητας
• Αποστέλλει το σημείο εντοπισμού GPS με
σύνδεσμο σε χάρτες Google
• Παρέχεται με κάρτα Micro SD
• Εφαρμογές: Εύρεση οχημάτων και σκαφών,
χειρισμό αφής/σβέσης φωτισμού με
γεωγραφική θέση

Κωδικός
358.00.002
358.00.003
358.00.004
358.00.005
358.00.009

Τύπος
ΜΥ2Β-R
MY2S-R
MY2G-0
MY2G-R
ΜΥ2-ΙP66

Περιγραφή
Βασική έκδοση, 4DI, 2AI, 2DO
Έκδοση Audio, 4DI, 2AI, 2DO
Έκδοση GPS, 4DI, 2AI
Έκδοση GPS, 4DI, 2AI, 2DO
Αδιάβροχη θήκη IP66

Η συσκευασία περιλαμβάνει: To Datalogger Alarm2, κεραία GSM tri band, τροφοδοτικό 230VAC/12VDC, καλώδιο USB, βάση
στήριξης σε ράγα DIN ή επίτοιχη, CD λογισμικού, οδηγίες χρήσης
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