Taito Tehdä Turvallisuutta
Kotimainen GSM-pohjainen ohjaus ja valvontajärjestelmä

PRO CONTROLLER

PRO CONTROLLER

PC-8016

KAMEROILLA VARUSTETTU KOTIAUTOMAATIOKESKUS
y jja ohjelmointi
j
p
y
helposti
näytöllä
varustetulla
Käyttö
Käyttölaitteella sekä PC-ohjelmistolla.
Pro Controller järjestelmä soveltuu parhaiten:
•

Uusiin kiinteistöihin, pk-yrityksiin

•

Ohjauksiin: on/off , automaattiset sekä ajastukset

•

Termostaatiksi: Lämpöanturilla varustettuna

•

Itsenäiseksi hälytinkeskukseksi: murto/palo ym.

•

Mittausjärjestelmäksi: pinnankorkeus jne.

15 kpl silmukoita (sisääntuloja) erilaisille valvonnoille
Markkinoiden ylivoimaisesti laajin mittausvalikoima
Maailman ensimmäinen GSM-toiminen, kameroilla

8 kpl ohjausreleitä, esim. valot, lämmitys jne.

varustettu, WLAN yhteyttä käyttävä automaatiokeskus.

4 kpl releistä (DIN-kisko kiinnitteisellä) relekortilla, jossa
mukana maksuton “GSM GATE” soitto-ohjaus toiminto
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VALVONTA

WF - PERUSLAITEPAKKAUS

KESKUSYKSIKKÖ

SÄHKÖLAITTEIDEN OHJAUS
TEKSTIVIESTEILLÄ

KÄYTTÖNÄPPÄIMISTÖ
ERILLINEN
RELEKORTTI 4 x 230 V
SÄHKÖKAAPPIIN
SIJOITETTAVAKSI

GSM MODEEMI
• MURTO/PALO/SAVU/
LÄMPÖTILA jne.
jne

Hälytysraja asetetaan
käsipäätteellä >
hälytys GSM-puhelimeen
Kulloinenkin mittausarvo
voidaan tarkistaa GSM-puhelimella
Valvonnoilla voidaan aktivoida
ohjaukset – esim. sulkea venttiili
automaattisesti

1,5 m

AKKU

12
2 VDC

JOKAISELLA SILMUKALLA
VOIDAAN MITATA:
-jännite 0-20V
(Ain 1-15)
-jännite 0-5V
(Ain 1-15)
-virta
0-20mA
(Ain 1-15)
lämpötila
(Ain 1
1-13)
13)
-lämpötila
-resistanssi
(Ain 1-13)
-avautuva kärki
(Ain 1-13)
-sulkeutuva kärki
(Ain 10-15)
-vastussilmukka
(Ain 10-15)

1 kpl RELEOHJA
AUS 15 kpl ANALO
OGISET TULOT
PUHELINSOITO
OLLA

RJ11

• OHJAUSRELEET
4 kpl 50V 10A KESKUSYKSIKÖSSÄ
4 kpl 230V 10A ERILLISELLÄ
RELEKORTILLA

KAMERAKUVA SÄHKÖPOSTIIN
NOPEASTI GPRS YHTEYDELLÄ

LANGATON WLAN YHTEYS

Max. 4 kpl kameroita
230V VIRTALÄHDE
1 kpl Palovaroitin
1 kpl Liiketunnistin
1 kpl Langaton kamera

Kukin kamera voidaan aktivoida millä tahansa
tunnistimella tai anturilla

OVI tai PORTTI
HÄLYTYKSET
OVEN TAI PORTIN
AVAUS MAKSUTTOMALLA
PUHELINSOITOLLA
(25 eri numeroa)

HÄLYTYKSET/
VALVONTA /
OHJAUS
GSM-PUHELIMELLA
(10 numeroa/toiminta)

SIREENI
TESKTIVIESTI
ÄÄNISOITTO
SÄHKÖPOSTI/KUVA
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PRO CONTROLLER

PC-8016
KAMERAN TEKNISET TIEDOT:
•

Pieni koko, n: 10cm x 4cm

•

Metallinen tukeva jalka mukana (ylä & ala kiinnitys)

•

Kirkas, tarkka- ja hyvä kuva (useita eri säätöjä)

•

Kamerassa on sekä RJ45 ja Wlan käyttömahdollisuus

•

Kameran mukana toimitetaan lisäksi erillinen valvomo
ohjelmisto
hj l i t PC:lle,
PC ll voit
it siis
ii valjastaa
lj t kotitietokoneen
k titi t k
t i
tai
vaikkapa yrityksesi serverin tallentamaan kameran kuvaa, et
siis tarvitse enään kalliita, erillisiä ns: digitallentimia !
Ohjelmistossa tuki jopa 32:lle kameralle

•

Mahdollisuus lähettää hälytys viestejä liikkeestä mm:
Sähköpostilla tai jopa FTP:llä suoraan halutulle serverille

•

Eri käyttäjätasoja / ryhmiä internet yhteydelle

•

Langaton kantomatka sisätiloissa n. 80m

Järjestelmän mukana toimitettava kamera antaa
erittäin
640x480
Dpii kuvan
joka
ittäi tarkan:
t k
640 480 / 200 D
k
j k vastaa
t
laadultaan yli 1,3Mpix “kännykkä” kameroita.
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PRO CONTROLLER

PC-8016

OHJELMOINTI
Järjestelmän mukana toimitetaan helppokäyttöisyydestään
palkittu PC-ohjelmisto ja RS232 tietoliikenne kaapeli.
Laitteisto voidaan ohjelmoida silti haluttaessa tai tarpeen
mukaan myös suoraan käsipäätteellä

Ohjelmisto on erittäin helppokäyttöinen ja selkeä.
Laitteen ohjelmointi hiirellä on jopa mukavaa !
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KAMERAT, VIDEOVALVONTA

AUTOMAATIO, RAHALLINEN HYÖTY

TURVALLISUUS, ANTURIT YM.

PRO CONTROLLER = SE TÄYDELLISIN RATKAISU
LANGATTOMAT IP- KAMERAT

TOIMINNOT

ANTURIT

Järjestelmän mukana toimitetaan
perusversiossa 1 kpl kaapelilla
toimiva valvontakamera joka
voidaan muuttaa edullisella
lisälaitteella täysin langattomaksi.
Molempien Pro versioiden
mukana toimitetaan lisäksi n. 500
Euron arvoinen, 32 kameran,
tä d lli
täydellinen
videotallennus
id t ll
ohjelmisto PC/Windows
tietokoneeseen !

Vain mielikuvituksesi asettaa rajat
Pro Controller järjestelmän
käytölle. Hälytyksestä, sekä
täysin automaattisesti tapahtuvat
laiteohjaukset mahdollistavat mitä
hienoimmat energiansäästö ja
mukavuus toiminnot. Veden
katkaisu ja ovien aukaisu ovat ns.
P
Peruskauraa
k
täll järjestelmälle.
tälle
jä j t l äll
Voit jopa laatia jokaiselle
viikonpäivälle erilaiset profiilit !

Kaikki markkinoilla olevat anturit
voidaan yhdistää Pro Controller
järjestelmään. Erilaisia
käyttölaitteita ja ohjaimia voidaan
lisätä lähes rajattomasti.
Celotron Oy kehittää
Pro Controller järjestelmään
jatkuvasti uusia toimintoja,
li äl itt it ym. jotta
lisälaitteita
j tt kerran
k
hankittu laite ei koskaan jäisi
sinulla ns. vanhaksi !

6

Taito Tehdä Turvallisuutta
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