CELOTRON CENTRO G4
(SUOMEN ENSIESITTELYSSÄ)
GSM- POHJAINEN MONITOIMILAITE
Centro G4 on täysin uudenlainen, erittäin monipuolinen ohjaus ja valvontajärjestelmä.
Centro soveltuu käytettäväksi missä tahansa, missä vain on tarvetta etävalvonnalle tai ohjauksille !
Mikä tekee Centrosta erityisen: Sen monipuolisuus ja käyttäjäystävällisyys.
Miten tämä uusi Centro eroaa mahdollisista kilpailijoista: Laitteessamme on nyt ensimmäisenä
maailmassa, mm. ”infokoodi” järjestelmä. Laite osaa neuvoa käyttäjää, hänen tehdessä
mahdollisesti kytkentävirheen tai suorittaessaan antureille tms. vääränlaisia ohjelmointeja, ym.
Olemme ohjelmoineet laitteeseen lähes 300 erilaista tietoa, joilla laite tarpeen vaatiessa ohjeistaa
käyttäjäänsä. Ennennäkemätöntä on myös se että laitteemme on immuuni ohjauskäskyissä
mahdollisesti piileville kirjoitusvirheille.

OSASTO NRO: 827

Kilpailevissa tämän koko ja hintaluokan laitteissa on yleensä n. 2 - 4 sisääntuloa ja 1 – 2 ohjausta.
Antureina ei yleensä voi käyttää kuin ns. kärkitietoa ja ohjaukset ovat päälle/pois tyyppisiä.
Viimeistään tässä kohtaa Centro G4 luuttuaakin kilpailijoillaan lattiaa: Laitteessamme on peräti 15
sisääntuloa ja maksimissaan 8 ohjausta. Centron sisääntuloilla voidaan mitata mitä tahansa
markkinoilta löytyviä antureita, niiden toimintatavasta riippumatta. Laite osaa lisäksi muuntaa
mittaustuloksen mm. prosenteiksi. Entä ohjaukset: Laitteen releitä voidaan käyttää mm. erilaisina
termostaatteina, jopa ns. ulkolämpöä seuraavina. Lisäksi lähtöjä voidaan ajastaa ja automatisoida
toimimaan mm. sisääntulojen yhteydessä, ym…
Osastollamme on nähtävissä ja testattavissa toimiva demo !

ESILLÄ OLEVIA MUITA TUOTTEITAMME:
GSM- Toiminen lämpöpumppuohjain
Monitoiminen, helppokäyttöinen ja ns. yleismallinen kaukokäyttölaite joka soveltuu kaikkien valmistajien lämpöpumpuille.
Demo nähtävissä.

Langaton, tallentava kameravalvonta. Ideaalinen mökki ja kotikäyttöön
(HELPOLLA P2P INTERNET / ÄLYPUHELIN YHTEYDELLÄ)
Tämän täysin uudenlaisen, langattoman IP- kameravalvonnan asennus ja käyttöönotto on äärimmäisen helppoa.
(Kytke vain virta päälle.) Demo nähtävissä.

Sekä monta muuta uutta ja mielenkiintoista tuotetta

CELOTRON OY KASVAA JA KEHITTYY
Celotron Oy on vuodesta 1996 asti valmistanut erilaisia GSM- puhelimilla ohjattavia kodin sekä teollisuuden laitesovelluksia. Osa
liiketoimintaamme on myös itse valmistamiemme laitteiden myyntiä tukevien, erilaisten antureiden ja muiden laitteiden maahantuonti.
Vuonna 2004 aloitimme lisäksi erittäin korkealaatuisten ns. oem-omavalmiste videovalvontajärjestelmien sekä kameroiden
maahantuonnin. Toimintamme tapahtuu yli 20000 m2:n moderneissa tiloissa Tampereella Hankkion teollisuusalueella. Huippuluokan
tuotantotilat ja osaava, pitkäaikainen henkilöstö Suomessa, sekä laaja yhteistyöverkko Pohjoismaissa, Puolassa ja Saksassa
takaavat, että Celotron Oy kykenee mittaviinkin projekteihin. Olemme aikanaan, 90 luvun lopulla kehittäneet mm. maailman
ensimmäisenä pidetyn GSM-pohjaisen kotiautomaatiolaitteen. Tänä päivänä nautimmekin alan pioneerin asemasta ja pitkä-aikaisten
asiakkaidemme luottamuksesta. Päämääränämme on kehittää ratkaisut joilla parhaiten tuetaan asiakkaiden erilaisia tarpeita,
parannetaan energiataloutta, sekä yleistä kansalaisten turvallisuutta. Me hallitsemme niin pienet kuin suuretkin kokonaisuudet.
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