
MobilSwitch-5  /5d Univerzális ipari GSM távirányító és távjelző modul
 analóg-, számláló és digitális bemenettel, relés kimenettel

A MobilSwitch-5 ipari távjelzésre és távműködtetésre fejlesztett GSM modul. Analóg bemenete 0-30V között mér,
számláló bemenete 1-99.999 -ig számol, 4 db bemenete feszültségmentes kontaktusra aktiválódik és 4 egyáramkörös
relés kimenete van. Számítógépről programozható, letölthető USB-n keresztül. A felhasználót a bemenetek változásáról
programozott SMS-ben és hanghívással értesíti, hívószám felismeréssal a relé ráhívással kapcsolható. 8 telefonszámra
programozható, önálló távjelző- és távirányítóként általános jelző és távműködtető eszközként használható. Tápfe-
szültsége ipari tartományú, 10-30V egyenfeszültség 500mA terhelhetőséggel. Digitális bemenetei 16 karakter hosszú-
ságú névvel elnevezhetők. A kimenet típusa szabadon változtatható, lehet monostabil vagy bistabil. Rendelkezik saját
névvel és azonosítóval, belső időzítővel a relé monostabil üzemmódban ráhívással indítva max. 3 óra időtartamra kap-
csolhatók, így a megadott időtartam leteltekor automatikusan kikapcsolnak, visszaállnak eredeti állapotba. Minden
érvényes telefonszámhoz megadható, hogy a bemenetről indított riasztás melyik telefonra jelezzen SMS-sel. A modulok
kétnormás bot antennával, vagy SMA csatlakozós felcsavarozható mágnestalpas antennával szállíthatók. Kontaktus
bemenetei a földre húzva aktivak. A kimenet egyáramkörös No-Nc-Com típusú, terhelhetősége max. 48V-on max, 1A, a
relék NO és COM mindhárom pontjai kerültek kivezetésre. A MobilSwitch család belső akkut tartalmazó tagja a
MobilSwitch-5ad, a legnagyobb tagja a MobilSwitch-5c, kisebb típusai a MobilSwitch-2 és MobilSwitch-3 modulok.

–   Tetszőleges elektromos berendezéshez illeszthető, 8 számra
–   4+1+1 bemenet SMS és hívás indítására, 4 relés kimenet
–   feszültségmentes kontaktusos bemenetekkel
–   0...30V analóg bemenet és  0...99999  pulzus számlálás
–   Riasztás esetén SMS-t küld és felhív
–   10V-30V -os tápfeszültség,  paneles és dobozolt verziók
–   Szolgáltató független GSM
–   microSIM kártya, beépített vagy külső mágneses antenna  

–   SMS-sel élesíthető és tiltható modul
 

Ajánlott:
-  Főként ipari berendezésekhez, hibajelzésre, távjelzésre
-  Nyomás, vízszint, akkufesz, túláram, stb. jelzésére
-  Bármilyen berendezéshez illeszthető, távkapcsoltatható
-  Elektronikus kimenetekről is meghajtható
-  Egyszerű és általános célú jelzésátvitelre, távkapcsolásra
-  Garázsok, melléképületek nyitásérzékelésére, védelmére 
-  Ipari, lakossági, amatőr és hobby célokra is alkalmas

 Specifikációk:

  Tápfeszültség:                 10–30 Vdc               
   Nyugalmi áram:               30-70 mA                
   Áram elengedett rel:             30 mA                
   Áram behúzott rel:                70 mA               
   Max.fesz. A bemeneten:       +6  V                  
   Max. Áramfelv:                  270 mA
   Frekvenciasáv:              900/1800 Mhz
   Kommunikáció:                  SMS, voice  
   Antenna csatl.:                 SMA
   Üzemi hőmérs:              30 ...+70 C
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