
FJERNALARM

Funktioner
•    Fjernalarmen kan overvåge 1 til 20 afdelinger (analoge  
    indgange). 
•    Fjernalarmen er baseret på den nyeste teknologi og et   
    avanceret operativsystem, og er derfor nem at opdatere  
    og udvide med flere funktioner og kapa-citet. 
•    Den fleksible sammensætning af hardwaren i fjern- 
    alarmen gør det muligt at vælge den sensor, der er  
    mest optimal til en bestemt produktion.
•    Det er muligt at bruge mere end en af hver sensor i  
    hvert rum.
•    Denne fleksibilitet giver en høj grad af nøgagtighed og  
    sikkerhed.
•    Fjernalarmen kan tilsluttes til SuperLink 5 & 6 via 
    ethernet.

Generelt
•    Fjernalarmen kan bruges til at overvåge klimaet i dine  
    væksthuse og sender en alarm, hvis f.eks. tempera- 
    turen afviger fra det specificerede område.
•    Fjernalarmen består af en basissoftware og et be-     
    tjenings-panel. 
•    Det er muligt at forbinde følgende af Senmatics følere  
    til fjernalarmen:
      Lufttemperaturføler
      Fremløbstemperaturføler
      Fugtføler
•    Afhængig af hvilken fjernalarm du har, vil den have  
    mellem 8-20 analoge indgange.
•    Hver af de analoge indgange kan frit indstilles til at  
    matche de tre typer af følere.
•    De 6 digitale indgange kan bruges til identifikation af  
    andre alarmer. 
•    Som standard vil et højt niveau på en digital indgang  
    give alarm, men dette kan ændres ved hjælp af en  
    indstilling.

For overvågning af klima i op til 20 afdelinger
I forbindelse med udviklingen af fjernalarmen har vi lagt meget vægt på at opnå en intuitiv brugergrænseflade uden at gå 
på kompromis med indstillingsmulighederne. Fjernalarmen har en touch-skærm, der sikrer at den til hver en tid vil være et 
logisk værktøj.

 Logiske brugergrænseflader for intuitivt brug

 3 forskellige følere kan forbindes      

 Kan tilsluttes SuperLink

 Høj- og lav-prioriterede alarmer med fleksibel 

dag- og tidsopsætning

 8 til 20 analoge indgange

 6 digitale indgange for identifikation af andre 

alarmer

 Industriel PLC-teknologi 
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SPECIFIKATIONER / FJERNALARM

Techniske specifikationer
Forsyning 100 - 240 V AC - 50/60 Hz
Kommunikation ETHERNET

Fysiske specifikationer

Temperatur, drift 0 - 50° C  
uden direkte sollys

Fugt 0 - 95 % Rh uden konden-
sering

Tæthedsgrad IP65
Dimensioner L x B x H 350 x 250 x 130 mm
Vægt Ca. 6,5 kg 

Forhandler:
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Varianter

Fjernalarm 8 afdelinger I/O’s
•    Digitale indgange    6
•    Digitale udgange    2
•    Analoge indgange    8

Fjernalarm 12 afdelinger I/O’s
•    Digitale indgange    6
•    Digitale udgange    2
•    Analoge indgange    12

Fjernalarm 16 afdelinger I/O’s
•    Digitale indgange    6
•    Digitale udgange    2
•    Analoge indgange    16

Fjernalarm 20 afdelinger I/O’s
•    Digitale indgange    6
•    Digitale udgange    2
•    Analoge indgange    20

De to digitale udgange bruges til to typer af alarmindika-
tion. En til højprioriterede og en til lavprioriterede alarmer.
Du kan definere de aktive perioder for hver type alarm.
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