
Įrengti paprastą apsaugos sistemą, kurią galima stebėti ir
valdyti nuotoliniu būdu su Protegus programėle.

Valdyti įvairią įrangą nuotoliniu būdu (pvz., šildymo ar
ventiliacijos sistemas, vartų automatiką) ir stebėti temperatūrą.

Stebėti temperatūrą, degalų lygį, ar kitus parametrus.

Pranešti vartotojams apie įvykius.

Siųsti įvykių pranešimus į saugos tarnybos imtuvą.

!

Centralė veikia
su Protegus
programėle
Ji nemokama.
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Siunčia įvykius į stebėjimo pulto imtuvą saugos tarnyboms:
• Siunčia įvykius į TRIKDIS programinius arba aparatūrinius
imtuvus, kurie dirba su bet kuria stebėjimo programa.
• Ryšio kontrolė siunčiant PING pranešimus į IP imtuvą kas 30
sekundžių (arba pagal vartotojo nustatytą laikotarpį).
• Atsarginis ryšio kanalas bus naudojamas, jei bus prarastas
ryšys pagrindiniu kanalu.
• Pranešimų į pultą perdavimas SMS žinutėmis. Jis ypatingai
naudingas, nes veikia net ir tada, kai sutrinka IP ryšys.
• Įvykių pranešimai siunčiami į CSP imtuvą ir į PROTEGUS.

Dirba su „Protegus“ programėle:
• „Push” ir specialūs garso įspėjimai apie įvykius.
• Nuotolinis sistemos valdymas (Arm / Disarm).
• Nuotolinis prijungtų įrenginių valdymas (šviestuvai, vartai,
vėdinimo sistemos, šildymas, purkštuvai ir kt.).
• Nuotolinė temperatūros kontrolė (su iO arba iO-WL
išplėtėjais).
• Skirtingos administratoriaus, instaliuotojo ir vartotojo teisės.
• Vartotojai gali būti informuojami apie įvykius SMS žinutėmis
ir telefono skambučiu.
Pranešimai vartotojams apie įvykius:
• Paskambina į pasirinktus telefono numerius (iki 8 naudotojų)
ir įrašytu balsu praneša apie įvykius.
• Siunčia SMS pranešimus apie įvykius.
• „Push” ir specialūs garso įspėjimai apie įvykius su Protegus
programėle.

Nuotolinis sistemos ir išėjimų valdymas:
• Naudojant „Protegus“ programą.
• Naudojant kontaktinių raktų (iButton) skaitytuvą.
• Skambindami į įrenginio telefono numerį.
• Naudojant SMS žinutes.
• Naudojant automatinį „jei ... tada“ algoritmą. Pvz. kai įėjimas
yra suveiksminamas arba temperatūra viršija tam tikrą ribą,
išėjimas bus įjungtas.

Palaiko šiuos išplėtėjus:
• iO serijos išplėtėjai, kurie padidina įėjimų (IN) ir išėjimų
(OUT) skaičių.
• GPS imtuvas (naudingas saugant bankomatus ir prekybos
automatus).
• Degalų lygio jutiklis. Degalų rezervuarų apsaugai ir lygio
stebėjimui.

Įėjimai ir išėjimai:
• 1 įėjimas, 2 išėjimai ir 3 dvigubi I/O kontaktai, kurios galima
nustatyti kaip įėjimo (IN) arba išėjimo (OUT) kontaktą.
• Vieno laido duomenų šyna (1-Wire), skirta prijungti
temperatūros jutiklį (iki 8 vnt.) ir kontaktinį (iButton) raktų
skaitytuvą.
• Naudojant iO serijos išplėtėjus, įėjimų (IN) arba išėjimų
(OUT) skaičių galima išplėsti iki 12 vnt.

Paprastas diegimas:
• Gamykliniai nustatymai leidžia naudoti valdiklį kaip
apsaugos centralę arba kaip komunikatorių.
• Parametrus galima išsaugoti faile ir greitai įrašyti į kitus
įrenginius.
• Įrenginio konfigūravimas prijungus USB kabeliu arba
nuotoliniu būdu naudojant TrikdisConfig programą.
Du parametrų nustatymo lygiai (paskyros), instaliuotojui ir
administratoriui.

TCP / IP arba UDP / IP, arba SMS

Yra

Srovės naudojimas

Atsarginis maitinimo šaltinis [BAT]

Iki 50 mA (budint),
Iki 200 mA (trumpalaikis, siuntimo metu)

12 V švino - rūgštinis akumuliatorius

Akumuliatoriaus įkrovos srovė Iki 500 mA

Svoris

95 x 65 x 25 mm

Maitinimo šaltinis [AC / DC]

TRK, šifruotas DC-09_2007 arba DC-09_2012

Vidinis laikrodis

Įvykių pranešimų perdavimo kanalai GPRS arba 3G, SMS, Balso skambutis

Ryšys su CSP

Ryšio protokolai

GSM/GPRS modemo dažniai 850/900/1800/1900 MHz

3G modemo dažniai 800/850/900/1900/2100 MHz

Nuolatinės srovės 16-32 V arba kintamos srovės 16-18 V

Išorinių įrenginių maitinimo įtampa
ir srovė [+12 V] Nuolatinė 12 V, iki 1000 mA

Darbinė aplinka

0,10 kg

Matmenys

Nuo -10 °C iki + 50 °C, santykinė oro drėgmė
0-70%, kai yra 0- +40 °C (be kondensato)

60 įvykiųBuferinės atmintinės talpa

Maxim®/Dallas® DS1990A

Maxim®/Dallas® DS18S20, DS18B20

Sričių skaičius 8

8 vnt.

8 vnt.

12 vnt.

1-Wire magistralės ilgis [1 WIRE] Iki 30 m

Naudotini temperatūros davikliai

Naudotini kontaktiniai (iButton)
raktai [1 WIRE]

Didžiausias kontaktinių (iButton)
raktų skaičius

RS485 magistralės ilgis Iki 300 m.

Ryšio kanalų skaičius

Didžiausias temperatūros daviklių,
jungiamų prie 1-Wire magistralės, skaičius

Didžiausias įrenginių, jungiamų prie
RS485 magistralės, skaičius

2 kanalai (pirmas kanalas: pagrindinis, atsarginis;
antras kanalas: Protegus)

Išėjimai [OUT] 2 vnt., atvirojo kolektoriaus (OC) tipo,
komutuojantys iki 1 A srovę

3 vnt., nustatomi arba NC, NO, EOL=10 kΩ
tipo įėjimai, arba atvirojo kolektoriaus

(OC) tipo išėjimai, komutuojantys
iki 100 mA srovę

Dvigubos paskirties kontaktai [IN/OUT] Su „iO“
serijos laidinių

ar belaidžių
plėtiklių

išplečiama
iki 12

Įėjimai [IN] 1 vnt., nustatomas NC, NO arba
EOL=10 kΩ tipas

PARAMETRAS APRAŠYMAS


