Telemetria (priemyselné meranie)
WiRT
bezdrôtová telemetria
nn Možnosť pripojenia až 255 bezdrôtových senzorov
nn Možnosť pripojenia senzorov vlhkosti, tepla
nn Možnosť pripojenia IO senzorov s reléovými výstupmi
nn Komunikácia s užívateľom sieťou ethernet alebo
GSM (voliteľné) cez vstavané webové rozhranie
nn Bezdrôtový dosah -> 10-tky metrov v budove

zz POPIS

zz WEB INTERFACE

WiRT - RTU jednotka je unikátne zariadenie na zber,
archiváciu a zobrazovanie dát z podružných bezdrôtových
senzorov.
Priamo v jednotke WiRT je integrovaný web server, ktorý
poskytuje dáta z jednotlivých senzorov, umožnuje ich správu
a konfiguráciu na diaľku cez webový prehliadač v PC alebo
mobile prostredníctvom ETH pripojenia alebo vstavaného
GSM modemu.
WiRT integruje rádiový modul na komunikáciu s
bezdrôtovými senzormi na frekvencii 868 Mhz alebo 434
MHz (voliteľné). Počet možných senzorov je až 255 pričom
ich konfiguráciu si užívateľ volí podľa svojich potrieb. V
súčastnosti je možné kombinovať senzory teploty, vlhkosti a
IO (vstupno-výstupné).
Jednotlivé senzory sú napájané z batérií a preto môžu byť
inštalované aj na miestach bez elektrickej siete. Pri vývoji
senzorov sa kladie dôraz na ich výdrž a pri správnej konfigurácii
a nastavení vieme garantovať až mesiace prevádzky bez
nutnosti výmeny baterií.
WiRT v sebe integruje aj prepracovaný alarmový systém,
v ktorom si užívateľ môže nastaviť širokú škálu uzpozornení o
udalostiach ako prekročenie meranej teploty, aktivácia vstupu
na IO senzoroch a nechať si poslať notifikáciu prostredníctvom
emailu alebo SMS.

zz ŠPECIFIKÁCIA RIADIACEJ JEDNOTKY
Napájanie

230 VAC alebo 12-24 VDC

Spotreba

max 6W

Modem BANDs

3GPP/UMTS Band 8 (900 MHz)
3GPP/UMTS Band 1 (2100 MHz)

Technológia modemu

HSUPA cat. 6, up to 5.76 Mbit/s UL
HSDPA cat. 8, up to 7.2 Mbit/s DL
WCDMA PS data, up to 384 kbit/s
DL/UL

Frekvencia rádiovej
komunikácie

868 MHz (alebo 434MHz)

Digitálny vstup

2x (voliteľné)

Digitálny výstup

2x (voliteľné)

RS485

1x (2 drôt)

RS232

1x

Bezdrôtové senzory

max 255 rôznych senzorov

Krytie

IP20

Rozmery

110x100x40 mm

zz TYPICKÉ APLIKÁCIE
¼¼
¼¼
¼¼

Telemetria
Monitoring
Bezpečnostné aplikácie

zzID: WiRT

T-Industry, s.r.o. / www.tind.sk

Telemetria (priemyselné meranie)

Dostupné senzory
Bezdrôtový senzor vlhkosti
nn
nn
nn
nn
nn

2 varianty (s displejom alebo bez displeja)
Interná alebo externá anténa
Dlhá výdrž na batérie
Rádiová komunikácia (868 MHz)
Malé rozmery

zz ŠPECIFIKÁCIA SENZORA
Napájanie:

2x AA batérie

Komunikácia:

Rádio (868 MHz)

Rozsah:

0-100%

Tolerancia:

+-2%

Rozmery:

60x80x25mm alebo 70x70x28mm (š,d,v)

zz POPIS
Nový vlhkostný senzor, ktorý je dostupný v dvoch variáciach: S displejom
alebo bez displeja a s internou alebo externou anténou. Základnou funkcionalitou
zariadenia je meranie vlhkosti, pomocou čidla SHT21D7XC6. Senzor má moderný
vzhľad a malé rozmery.

Bezdrôtový senzor teploty
nn
nn
nn
nn
nn

2 varianty (s displejom alebo bez displeja)
Interná alebo externá anténa
Dlhá výdrž na batérie
Rádiová komunikácia (868 MHz)
Malé rozmery

zz ŠPECIFIKÁCIA SENZORA

zz POPIS

Napájanie:

2x AA batérie

Komunikácia:

Rádio (868 MHz)

Rozsah:

0-100%

Tolerancia:

+-2%

Rozmery:

60x80x25mm alebo 70x70x28mm (š,d,v)

Nový teplotný senzor, ktorý je dostupný v dvoch variáciach: S displejom
alebo bez displeja a s internou alebo externou anténou. Základnou funkcionalitou
zariadenia je meranie teploty, pomocou čidla SHT21D7XC6. Senzor má moderný
vzhľad a malé rozmery.

Bezdrôtový vstupno-výstupný modul
nn
nn
nn
nn
nn

2 vstupy
1 výstup (relé 24V/1A)
Dlhá výdrž na batérie
Rádiová komunikácia (868 MHz)
Malé rozmery

zz ŠPECIFIKÁCIA SENZORA
Napájanie:

3x AA batérie

Počet vstupov / výstupov

2/ 1 (relé)

Zopnutie relé:

24v/1A

Komunikácia:

Rádio (868 MHz)

Rozmery:

60x80x25mm (š,d,v)

zz POPIS
Nový bezdrôtový vstupno-výstupný modul,ktorého základnou funkcionalitou
je prijať vstup a zároveň odoslať výstup pomocou relé. Modul má moderný
vzhľad a malé rozmery.
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