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Statussensor

Produktinformation
Sensorn används för att ge information om status för t.ex. fläktar, tryckvakter, tekniska larm, kontaktorer, närvarogivare m.m. Sensorn är endast avsedd att användas i ”icke-kritiska” tillämpningar där ingen risk för liv eller egendom föreligger. Sensorn kopplas till exempelvis en kontaktor och
skickar statusen vidare till Air Receiver och sedan till Curves. En stor fördel är den räckvidd som
erhålls med EcoGuard Wireless som ger denna funktion till en låg kostnad.

Övervakningsmöjligheter
- Låg batterinivå
- Status
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Installation för trådlös mätning
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1. Statussensor kopplas till elektrisk apparatur som
ska övervakas, t.ex. en fläkt eller en tryckvakt.
2. Sensorn kommunicerar trådlöst med Air Receiver.
3. Uppkoppling till Curves via GPRS eller Ethernet.
4. Återkoppling av status via e-post.

Teknisk information
Presentation i DUC/Scada (Curves installation)
Används för kommunikation till externa system via Web Services eller till DUC via Navigator [EcoCom] med
modbus. Sensorn levererar mätdata trådlöst en gång per timme till Air Receiver/Centralenhet. Mottagande
Air Receiver levererar mätdata vidare till Curves med GPRS. Mätdata skickas varje halvtimme.
Datakommunikation
Omslag, 1 (sluten) eller 0 (öppen) sänds 1 ggr/tim+antal omslag som skett under timmen, t.ex. 23.0 (öppen)
sänds direkt 1 ggr vid eventuellt omslag.

Teknisk data
Artikelnr		 SS1001
Batteritid		
Upp till 20 år (beroende på inställning)
Standarder		
ETSI EN 300 220-2 v3.1.1
Miljö			
Användningsmiljö: Inomhus
			
Omgivningstemperatur: +10 till +50˚C
Färg
		Vit			
Storlek 			
44x19x90 mm
Kabellängd		
20 cm
Material 		
ABS
Kommunikation		
Radio, Frekvensband: 433,050–434,790 MHz. Modulationsmetod: GFSK
			
Översänt värde: Information levereras med aktuell status för kontakt samt antal 		
			
omslag sedan sensorn producerades.
Övriga data		
Kortaste detekterbara pulslängd: 1 sekund				
			
Maximal fördröjning vid omslag: 1 sekund*
			
Rekommenderat antal omslag: 1 per dygn
			
Maximalt antal registreringsbara omslag: 3600 omslag per timme		
Ansluten enhet
Maximal kontaktresistans: 100 ohm
			
Maximal kapacitiv last: 500 pF
			
Maximal kontaktstuds: 4 ms
*Denna fördröjning gäller sändning från sensorn till Air Receiver. Fördröjningen är beroende av uppkopplingsform och inställningar.
Lämplig inställning med Ethernetansluten Air Receiver är 1 minut vilket medför en fördröjning av max 1 minut.
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EcoGuard är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001
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EcoGuard AB
Elementvägen 14
702 27 Örebro
SWEDEN
www.ecoguard.se

