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AirGate

Produktinformation
I det trådlösa systemet är insamlingsenheten en central del. Den tar emot alla trådlösa givare och ser till att skicka mätvärden, status, m.m. vidare upp till vår molntjänst Curves. För
att hantera mätare, givare och sensorer som kommunicerar med wireless M-Bus används
insamlingsenheten AirGate. Om det finns EcoGuard Wireless enheter används en brygga,
AirBridge, för att få in dessa i AirGate. De båda enheterna installeras bredvid varandra och
kan spänningsmatas var för sig eller ha en gemensam matning som byglas mellan enheterna.
Enheterna skiljs åt genom att AirGate har en wireless M-Bus dekal nere i högra hörnet, i övrigt är
de lika.
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AirGate
EcoGuards AirGate är en insamlingsenhet för
wireless M-Busenheter, 868 MHz. Enhetens inbyggda antenner tar emot mätdata från dessa
över långa avstånd och ger enheten god täckning på både wM-Bus och mobilnätet. Mätdatan
skickas sedan vidare med timmesintervall till vår
molntjänst Curves via mobilnätet, LTE. AirGate
har även stöd för EcoGuards trygghetsprodukter och statusen för dessa skickas omgående till
Curves. Det inbyggda minnet säkerställer att
ingen mätdata går förlorad även om mobilnätet
skulle gå ner tillfälligt. Enheten har en liten och
diskret design och är anpassad för att kunna
monteras inomhus på vägg eller i tak. Den har en
inbyggd nätadapter och ansluts till nätspänning.

AirBridge
EcoGuards AirBridge används som en länk mellan
enheter som kommunicerar med EcoGuard Wireless 433 MHz och EcoGuards AirGate. Den inbyggda antennen fångar kontinuerligt in EcoGuard
Wireless enheterna, översätter meddelandet till
wireless M-Bus och skickar det sedan vidare till
AirGate. AirBridge, som ska placeras i närheten
av AirGate, är anpassad för att kunna monteras
inomhus på vägg eller i tak och har en inbyggd
nätadapter som ansluts till nätspänning.
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Teknisk data
AirGate

AirBridge

Artikelnr
AR-0010-16
Storlek			
150x150x50 mm (HxBxD)
Montage		 Inomhus i bostadshus eller
			kommersiella lokaler
Driftstemperatur
0°C till +55°C
Förvaringstemp
-40°C till +55°C
Luftfuktighet 		
10 till 90 % ej kondenserande
Kapslingsklass
IP40
Färg
		Vit
Material
PC/ABS
Anslutning		 230 VAC
Radio			
Input Wireless M-Bus 868 MHz
			
Output MQTT via LTE-M
Mode			
T1
Kryptering
AES128 kryptering OMS 5. Profil A
Kommunikation
wM-Bus 100 kbit/s
Standarder		
RED 2014/53/EU
			
RoHS 2011/65/EU
			
EN 13757-3/4:2013
			
EN61000-6-2:2005
			
EN61000-6-1:2007
Godkännanden		
CE

Artikelnr
AR-0012-16
Storlek			
150x150x50 mm (HxBxD)
Montage		 Inomhus i bostadshus eller
			kommersiella lokaler
Driftstemperatur
0°C till +55°C
Förvaringstemp
-40°C till +55°C
Luftfuktighet 		
10 till 90 % ej kondenserande
Kapslingsklass
IP40
Färg
		Vit
Material
PC/ABS
Anslutning		 230 VAC
Radio			
Input EcoGuard Wireless
			
Output Wireless M-Bus
Mode			
T1
Kommunikation
EGW 2,4 kbit/s
			
wM-Bus 100 kbit/s
Standarder		
RED 2014/53/EU
			
RoHS 2011/65/EU
			
EN 13757-3/4:2013
			
EN61000-6-2:2005
			
EN61000-6-1:2007
Godkännanden		
CE
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EcoGuard AB är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001

EcoGuard AB
Klerkgatan 18
702 25 Örebro
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www.ecoguard.se

