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CMA10
Είναι µια GSM συσκευή γενικής χρήσης η οποία µέσω
του δικτύου κινητής τηλεφωνίας πραγµατοποιεί
λειτουργίες τηλεειδοποίησης και τηλεχειρισµού.
Χρησιµοποιεί γραπτά µηνύµατα SMS και αναπάντητες
κλήσεις για να δέχεται και να στέλνει εντολές από και
προς κινητά τηλέφωνα ή παρόµοιες συσκευές.
Έχει απεριόριστη εµβέλεια (λειτουργεί όπου υπάρχει
κάλυψη δικτύου κινητής τηλεφωνίας).
∆ιαθέτει 2 ψηφιακές εισόδους, µία αναλογική είσοδο
και 2 εξόδους ρελέ.
Η κεραία CAGSM περιλαµβάνεται και χρειάζεται µόνο
µια κάρτα SIM για να ενεργοποιηθεί. Παραδίδεται
προγραµµατισµένη για τις ανάγκες σας. Aλλαγές στον
προγραµµατισµό γίνονται εύκολα µε SMS από
οποιοδήποτε κινητό τηλέφωνο.
Η CMA10 περιέχεται σε κουτί τύπου ράγας DIN rail
2M για να προσαρµόζεται εύκολα σε ηλεκτρικό
πίνακα εξυπηρετώντας κάθε είδους εφαρµογή
αυτοµατισµού.
Ενσωµατώνεται εύκολα σε κάθε είδους ηλεκτρική
εγκατάσταση και αυτοµατισµό, δίνοντας δυνατότητα
για αποµακρυσµένο έλεγχο και τηλεειδοποίηση.

Τηλεειδοποίηση συναγερµών
και ειδοποιήσεων σφάλµατος
σε θερµοκήπια, πτηνοτροφικές µονάδες,
µονάδες ψύξης / συντήρησης.

Τηλεχειρισµός καυστήρα, γκαραζόπορτας,
τηλεειδοποίηση συναγερµού και
πυρασφάλειας για επαγγελµατικούς χώρους
και κατοικίες.

Τηλεχειρισµός / τηλεειδοποίηση
σε εγκαταστάσεις άρδευσης
και ύδρευσης.

Τροφοδοτικό CSP-10

µε είσοδο 230V AC / 50Hz
και έξοδο 12V DC / 10W
Κατάλληλο για όλες
τις συσκευές CMA
Τοποθετείται σε ράγα
και έχει πλάτος ενός στοιχείου
DIN rail 1M
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
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2 ΕΞΟ∆ΟΙ
ΡΕΛΕ

ΥΠΟ∆ΟΧΗ
ΚΑΡΤΑΣ SIM

ΒΥΣΜΑ
ΚΕΡΑΙΑΣ SMA
12-24V DC
DI1 DI2 AI1

ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ
12-24V DC

1 2 3 4 5

1 ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ
ΕΙΣΟ∆ΟΣ
2 ΨΗΦΙΑΚΕΣ
ΕΙΣΟ∆ΟΙ

Όταν συνδυάζεται µε τροφοδοτικό τύπου CMA02,
ειδοποιεί αυτόµατα µε SMS σε περίπτωση διακοπής
τάσης δικτύου και χαµηλής µπαταρίας.

τεχνικά χαρακτηριστικά
modem
τροφοδοσία
κεραία
είσοδοι
έξοδοι
ενδείξεις
περίβληµα

Quad-Band EGSM 850/900/1800/1900
12-24V DC, µέγιστη κατανάλωση 0,35A (παλµοί κορυφής 2A)
Eξωτερική κεραία διπλής ζώνης 900MHz / 1800MHz
∆ύο (2) ψηφιακές είσοδοι ψυχρής επαφής
µία (1) αναλογική είσοδος 0-10V ή 4-20mA
∆ύο (2) έξοδοι relay (230V / 6A - AC1)
Ενδεικτικές Led κατάστασης λειτουργίας modem
DIN rail 2M (τύπου ράγας) / 35x86x58 mm

Τροφοδοτικό / UPS CMA02
Φορτίζει και προστατεύει τη µπαταρία
από πλήρη εκφόρτιση και υπερφόρτιση.
µε είσοδο 230V AC / 50Hz
και έξοδο 12V DC / 10W
Κατάλληλο για όλες
τις συσκευές CMA
∆ίνει αδιάλειπτα τάση 12V µετά τη διακοπή
της τάσης δικτύου για αρκετές ώρες.
∆έχεται εξωτερική επαναφορτιζόµενη
µπαταρία 12V / 1,2A

