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RTU  Phoenix
Smart Telemetry Unit

 n Výkonný 32-bitový CPU s architektúrou ARM Cortex-A9

 n Integrovaný webový manažment

 n Integrovaný framework pre zber dát (OpenDAF)

 n Softvérové rozšírenia podľa požiadaviek zákazníka

 n Kompaktný dizajn s montážou na DIN lištu

 n Dobrý pomer cena/výkon

Phoenix je kompaktná komunikačná RTU. Umožňuje ko-
munikáciu s viacerými podriadeným a nadriadenými stani-
cami pomocou štandardných telemetrických a automatizač-
ných protokolov.

Softvér je postavený na operačnom systéme Linux.  
Otvorená architektúra softvéru umožňuje doplnenie funkci-
onality vkladaním nových softvérových modulov.

Konfigurácia a diagnostika RTU prebieha cez vstavané we-
bové rozhranie.

RTU je v priemyselnom prevedení, s priemyselným roz-
sahom pracovných teplôt, kovovým telom a montážou na 
DIN lištu.

 ¼ Elektrická distribučná sieť
 ¼ Distribučná sieť zemného plynu
 ¼ Telemetria / diaľkové riadenie
 ¼ Automatizácia
 ¼ Riadenie osvetlenia
 ¼ Operácia elektrárne

 z TYPICKÉ APLIKÁCIE

 z ŠPECIFIKÁCIA z POPIS

Procesor ARM Cortex-A9, 4x 1 GHz

Pamäť RAM 2 GB

Úložisko 8 GB eMMC + 1x SD slot

Komunikačné rozhrania 1x ethernet 1 Gbit/s
4x USB 2.0
5x RS232/RS485 ,alebo 
3x  RS232/RS485/4x analógový vstup
1x OneWire (teplomer)
1x GSM modem (voliteľný)
1x rádiový modul (voliteľný) 433 MHz, 
     868 MHz, point-to-point, mesh
1x HDMI (voliteľné)

Vstupy 4 + 2x digitálny vstup 9 - 24 VDC

Výstupy 2x reléový výstup 24 VAC 2 A

Montáž DIN lišta

Teplotný rozsah -20 až  +60 °C

Napájacie napätie 12 - 24 VDC

Spotreba 12 W

Krytie IP20

Rozmery 112 x 110 x 50 mm

 z Softvér

Operačný systém Embedded Linux 4.14

Systém zberu a archivácie dát OpenDAF

Komunikačné protokoly - IEC-60870-5-101
- IEC-60870-5-104
- TG800
- Modbus/RTU
- Modbus/TCP
- OPC
- SuiteLink
- QERP4
- Simatic 57
- SWTN
- PTNET
- TINYMESH
- SNMP
- SQL

Programovanie - Javascript
- C
- C++

Konfigurácia - Webové rozhranie
- Offline databáza
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Stručné informácie o zariadení Phoenix
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Číslo Názov položky Popis

1 Systémový výstup RS232 Systémový výstup cez RS232. Slúži iba na vývojárske 
účely.

2 Slot pre SIM kartu Pri použití 3G modemu je potrebné  vložiť SIM kartu.

3 Konektor pre čidla teploty Pre meranie externej teploty je potrebné pripojiť podpo-
rované čidlo teploty (DS18XXX).

4 USB 3 x USB 2.0 konektor pre pripojenie periférií
5 Relé výstup 2 x NO relé kontakt (230 VAC 2 A)
6 HDMI konektor HDMI slúži pre pripojenie externého monitoru. 

7 Signalizačné LED

3 x LED signalizačná dióda 
zelená LED oranžová LED červená LED

svieti prítomnosť 
napájacieho 
napätia

zariadenie je 
zaseknuté

bežná chyba 
(odpojený zdroj 
dát)

nesvieti neprítom-
nosť napája-
cieho napätia

zariadenie 
je v bootloa-
deri alebo je        
zaseknuté

zariadenie je v 
poriadku

blikanie štart zariade-
nia

chyba pri štarte 
jednotky

dvojblik zariadenie je 
nabootované 
a v aktívnom 
režime

8 LAN port Pre pripojenie RTU do lokálnej siete
Štandardná IP adresa zariadenia: 192.168.0.254.

9 Recovery tlačidlo Pre obnovenie továrenských nastavení je potrebné stlačiť 
Recovery tlačidlo pri nábehu napájacieho napätia.

10 Slot pre SD kartu SD karta slúži pre továrenské nahratie softvéru.

11 Konektor pre GSM anténu
V prípade, ak je zariadenie vybavené vybavené 3G komu-
nikačným modulom je potrebné na SMA konektor pripojiť 
externú anténu

12 Napájací konektor Na napájací konektor je potrebné priviesť napätie 12/24 
VDC.

13 Konektor pre digitálne 
vstupy

K dispozícií je 6x digitálny vstup označený písmenom X a 
číslom vstupu. Písmeno C je označený spoločný kontakt 
(GND).

14 Konektor pre zbernicu 
RS232/485

Zariadenie obsahuje 5x  priemyselné komunikačné ro-
zhranie RS232 alebo RS485 záleží podľa konfigurácie 
zariadenia.

15 Konektor pre rádio anténu Pripojenie antény pre rádiovú komunikáciu.


