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VALVOO

VÄLITTÄÄ
KAMERA-
KUVAA

AUTOMAATTISET OHJAUKSET,
ESIM. PÄÄVESI SULJETTUNA,

KUN MURTOHÄLYTYS ON PÄÄLLÄ

PROFIILIT - USEITA TOIMINTOJA
YHDELLÄ KÄSKYLLÄ

GSM-puhelimella ohjattava Celotron Pro
Controller on edistyksellinen kiinteistön ohjaus-
ja valvontajärjestelmä, joka välittää hälytys-
ja ohjaustietojen lisäksi myös kamerakuvaa.

VÄLITTÄÄ KAMERAKUVAA,
RAPORTOI JA HÄLYTTÄÄ

OHJAA



TÄYDELLINEN OHJAUS- JA VALVONTARATKAISU

KESKUSYKSIKKÖ JA KÄSIPÄÄTE
Celotron Pro Controller toimii 900/1800 MHz dual-band modeemilla. Virransyöttö
tapahtuu 230V/12V verkkolaitteella. Lisäksi keskusyksikössä on 4 Ah:n varakäyntiakku.
Hälytysten ja muiden toimintojen asetukset tehdään käsipäätteellä, jonka
toimintaperiaate on sama kuin GSM-puhelimen valikossa. Lokitiedosto tallentaa
muistiin 50 viimeisintä tapahtumaa.

PORTIN TAI OVEN AVAUS - GSM GATE VAKIONA
Sähkölukon tai -portin avaava rele aktivoidaan maksuttomalla puhelinsoitolla.
Laite varmistaa soittavan numeron oikeudet. Numeroita voi olla kaikkiaan 25 kpl.

SÄHKÖLAITTEIDEN ETÄOHJAUS
Keskusyksikössä on 3 kpl 50V/8A releitä sekä 4 kpl 230V/8A releitä erillisellä relekortilla
(lisävaruste). GSM-tekstiviestillä voidaan tehdä tilakyselyjä tai päälle/pois -
etäohjauksia jopa seitsemälle eri sähkölaitteelle.

SÄHKÖLAITTEIDEN OHJAUS HÄLYTYSTILANTEISSA
Kukin seitsemästä sähkölaitteiden ohjausreleestä voidaan aktivoida millä tahansa
tunnistimella. Esim. kosteusanturin hälytyksellä laite voi suoraan sulkea vesijohdon
pääventtiilin tai kytkeä valot päälle murtohälytyksen yhteydessä.

TUNNISTIMET JA ILMAISIMET
Vakiona on 15 silmukkaa/valvontatuloa. Jokaisesta niistä saadaan hälytystieto
jopa 10 eri puhelinnumeroon sekä valinnan mukaan yhdestä tai useammasta
kamerasta kuva sähköpostiin. Kukin valvonta voi lisäksi aktivoida sireenin.

PROFIILIT
Laitteessa on seitsemän vapaasti ohjelmoitavaa ja nimettävää profiilia eli toimintojen
yhdistelmää. Esim. profiili ”Viikonloppu” voi kytkeä murtohälytyksen päälle,
ilmastoinnin pois, lämmityksen puoliteholle, näyteikkunan valot päälle jne. Profiileja
ohjataan joko käsipäätteellä, GSM-puhelimen tekstiviestinä tai WAP:in kautta.
Jokaista profiilia voidaan etäohjata 10 eri matkapuhelinnumerosta.

USEITA LISÄTOIMINTOJA
Hälytysten poistumis- ja tuloviive ovat vapaasti määriteltävissä. Murtohälytys
voidaan kytkeä päälle myös automaattisesti, jos tunnistimet eivät havaitse liikettä
tietyn ajan sisällä.

GSM-puhelimella ohjattava Celotron Pro Controller on edistyksel-
linen kiinteistöjen, tuotantolaitosten ja liikenteen ohjaus- ja
valvontajärjestelmä. Se välittää hälytys- tai valvontatiedot GSM-
matkapuhelimeen tekstiviestinä ja/tai äänipuheluna sekä kamera-
kuvan sähköpostiin.

Kaikkia toimintoja voidaan etäohjata myös GSM-matkapuhelimen
tekstiviesteillä. Etäohjaus on mahdollista vain sallituista numeroista,
minkä lisäksi ohjauskomennossa tulee olla oikea 4-merkkinen
etuliite. Etäohjaus voidaan vielä varmistaa äänisoitolla, jolloin laite
soittaa ohjauskomennon lähettäneeseen numeroon ja pyytää
varmistuksen puhelimen numeronäppäimillä.

Kaikki toiminnot voidaan nimetä käsipäätteellä, esim.”Murtohälytys”,
”Ilmastointi”  jne. Ohjauskäskyt on helppo tallentaa vakiotekstiviesteiksi.
Laite vastaa ohjauskomentoon tekstiviestillä, esimerkiksi ”Murtohälytys
Päälle”-komentoon saadaan vastaus ”Murtohälytys Päällä”.
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LISÄLAITTEET HELPOSTI KYTKETTÄVISSÄ
Pro Controlleriin voidaan liittää miltei kaiken tyyppisiä antureita,
mittareita tai tunnistimia ilman lisälaitteita. KUnkin toiminnon
hälytysrajat on vapaasti valittavissa käsipäätteellä. Rajan ylittyessä
tai alittuessa laite lähettää hälytyksen GSM-puhelimeen
tekstiviestinä ja/tai äänipuheluna. Mittalaitteiden lukemat voi
milloin tahansa tarkistaa tilakyselyllä ja vastauksen saa tekstiviestinä.

Pro Controllerin valvontatuloilla voidaan mitata: jännite 0-20V, virta
0 – 20 mA, lämpötila, resistanssi, avautuva kärki, sulkeutuva kärki,
pulssi, vastussilmukka (esim. liiketunnistimet).
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KAMERAVALVONTA
Keskusyksikköön voi kytkeä suoraan yhden kameran tai
HUBin avulla 2-4 kameraa. Jokaiselle määrätään oma
ip-osoite. Kamerassa tulee olla RJ45-liitäntä sekä sisään-
rakennettu FTP-palvelin. Kukin kamera voidaan aktivoida millä
tahansa tunnistimella tai anturilla. Kameraan saa aina
tarvittaessa kuvayhteyden.
Kuvavälitys sähköpostina
Hälytys- ja ohjaustietojen tapaan laitteen GSM-modeemi välittää
myös kamerakuvan langattomasti haluttuun sähköpostiosoitteeseen
jpg-muodossa. Kuvat ovat luettavissa lähes kaikilla uusimmilla
matkapuhelimilla.

MURTOVALVONTA
Laitteeseen voidaan kytkeä erilaisia liiketunnistimia, ovi- ja
ikkunakytkimiä. Liiketunnistimia voidaan kytkeä 2 kpl sarjaan.

PALOVAROITTIMET
Palovaroittimessa tulee olla erillinen relelähtö keskusyksikköön
välittyvälle hälytystiedolle. Palovaroittimet ovat myös sarjaan
kytkettävissä.

MUUT ANTURIT JA TUNNISTIMET
Kosteusanturit; useita käyttökohteita, mm. varastot, museot,
tuotantotilat, eläinsuojat, putkistot jne.

Lämpötila-anturit; esimerkiksi ilman, järvi- ja meriveden
lämpötilan valvonta. Nykyaikaisimmista sovelluksista
kannattaa mainita puutarhojen ja viljelysmaiden
lämpötilan seuranta hallaöiden varalta.
NTC-tyyppinen anturi voidaan kytkeä suoraan halutun pituisella
johdolla.

Kaasuanturit, pH-mittaus sekä muut erilaiset tunnistimet ja
mittalaitteet.
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MONIPUOLISET MAHDOLLISUUDET
KAIKKEEN KIINTEISTÖVALVONTAAN

Palo-, lämpötila-  ja muut perushälytykset Murtohälytykset ja tilavalvonta

Koneiden tarkkailu ja ohjaus Kehittyneet lämpötilan valvontaratkaisut

KÄYTÖN HELPPOUS
Laite ohjelmoidaan kuten matkapuhelin
käsipäätteen selkeän valikon avulla.
Käsipäätteen lisäksi laitteisto on ohjelmoi-
tavissa mukana seuraavan PC-ohjelmiston
avulla.

KOKONAISTALOUDELLISUUS
Perusinvestointi koostuu Pro Controller
-laitteesta ja asiakkaan hankkimasta
GSM-liittymästä. Edullisin on M2M-liittymä, joka välittää ainoastaan dataa.
Käyttökustannukset koostuvat GSM-liittymän käytöstä, mutta esim. ovet ja portit
avaavat puhelut ovat maksuttomia.
Ei lisenssi-, ohjelmisto- tms. maksuja.

TEKNINEN DATA

TEKNISET TIEDOT

Käyttöjännite: Sisään 230 V AC 50 Hz
Ulos 14,0 V DC 550 mA

GSM-modeemi 900/1800 MHz
Virrankulutus: Lepotilassa n. 150 mA

Hälytettäessä n. 550 mA
Silmukat: 15 kpl
Profiilit: 7 kpl – ohjaus myös WAPilla
Hälytysulostulo: Rele Re5-7 vapaasti valittavissa
Vikaulostulo: Ilmoittaa tekstiviestilä mahdolliset vikatilat, esim. 

sähkökatkot, ilkivalta. Vastussilmukan tahallinen
vahingoittaminen laukaisee sireenin. Erillinen 
kansikytkin.

Relelähdöt: 4 kpl 250 VAC, 8 A erillisellä relekortilla (lisävaruste)
3 kpl 50 VAC, 10 A keskusyksikössä

Ympäristöolosuhteet: Keskusyksikkö          -20°..+35°C
Käyttönäppäimistö   0°..+35°C

Varasto: -20-55°C
Suhteellinen kosteus: Kosteusolosuhteiden on vastattava asuinolosuhteita
Mitat: Keskusyksikkö            310 x 235 x 85 mm

Käyttönäppäimistö    85 x 190 x 35 mm
Materiaali: Keskusyksikkö

Lukollinen metallikotelo, kiinnitys neljällä 
muovisella lukkoruuvilla
Käyttönäppäimistö
Muovikuoret ja seinäteline ABS-muovia, näppäimistö
polykarbonaattiseosta, linssi polykarbonaattia, kirkas

Valmistaja: Celotron Oy

PERUSPAKKAUKSEN SISÄLTÖ
• Lukollinen keskusyksikkö, jossa GSM modeemi ja -antenni sekä varakäyntiakku.
• Käsipääte, 5 m johto.
• Virtalähde 230V/12V, 1,5 m johto.
• Ohjekirja ja kytkentäkaaviot.
• PC-ohjelma käyttöasetuksille (kaikki asetukset voidaan tehdä myös käsipäätteellä).
• Pientarvikkeet, mm. kiinnitysruuvit, seinäteline ja varoitustarrat.

Celotron Pro Controller on helppo asentaa perinteisen murtohälyttimen tilalle,
olemassa olevat kaapeloinnit, tunnistimet ja anturit voidaan hyödyntää.

Portin tai oven avaus maksuttomalla
puhelinsoitolla

Mittalaitteiden valvonta- ja tilatiedot

Automaattiset ohjaukset hälytysten yhteydessä, esim.
venttiilin sulkeminen kosteusanturin hälyttäessä

Prosessien valvonta- ja tilatiedot

Kamerakuvan välitys sähköpostina päätteelle
tai GSM-puhelimeen

Sähkölaitteiden etäohjaus tekstiviesteillä
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