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sähkötarvikeliikkeistä sekä sähkö- ja turvaurakoitsijoilta
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OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄT

Tuotekuva:

KOTIVAHTI

( HALUTTU UUTUUS - 2008 )

Maailman helpoiten asennettava / käyttöönotettava ohjaus- ja valvontajärjestelmä 50 käyttäjälle !
Celotron:
KOTIVAHTI
Onninen:
7199929
Elektroskandia:
7199929

Varmasti maailman helpoin, monipuolisin, luotettavin ja uskomattoman laajoihin ominaisuuksiinsa nähden todella edullinen GSM ohjaus- ja
valvonta järjestelmä. Tämän keskuksen asentaa kuka tahansa helposti itse, painamalla vain yksinkertaisesti yhtä nappia ! Laitteessa 4+1
kpl analogisia sisääntuloja joilla mittaat helposti esim: lämpötilaa, jännitettä, kärki tietoa tms + 1 kpl rele lähtö. Laitteessa lisäksi 8 digitaalista
sisääntuloa ja langattomat anturit ! (Lisävarusteena RU-04 relekortti jolla 4x 230V/10A/AC) relekortilla myös kuuluisa, maksuton GSMGate
toiminto. Toisena lisävarusteena tulossa pian täysin langaton, ns. pistorasia releohjaus. Kotivahti perus paketissa tulee mukana:
Metallikoteloituna gsm-gprs tekniikka, akkuvarmennettu virtalähde, langaton liiketunnistin, langaton kauko-ohjain, tyylikäs valmiiksi kytketty
strobosireeni ja valmiiksi kytketty lämpötila-anturi. Lämpötila-anturin avulla pystyt perinteisen päälle/pois lämmön ohjauksen lisäksi
halutessasi tällä järjestelmällä toteuttaa täydellisen ”termostaatti” toiminnon, ohjaat siis jopa 1 asteen tarkkuudella kiinteistösi lämpötiloja
,helposti omalla matkapuhelimellasi. YM, YM !!! Kysy tarkemmat tiedot jälleenmyyjältäsi tai vieraile www- sivuillamme !

Centro-A
Celotron:
CE-005
Onninen:
7199902
Elektroskandia:
7163725

Celotron:
CE-006
Onninen:
7199904
Elektroskandia:
7163726-8

Celotron:
CE-007
Onninen:
7199905
Elektroskandia:
7199905

Celotron:
CE-CABIN
Onninen:
7199903
Elektroskandia:
7199903

Ohjaus- ja valvontajärjestelmä
Pieni ja äärettömän monipuolinen, luotettava ja myös omiinaisuuksiinsa nähden edullisin GSM ohjaus- ja valvonta järjestelmä jonka asennat
helposti niin autoon, mökille kuin vaikkapa veneeseen. Nyt ei enää ole hinta esteenä mökin lämmityksen etäohjaukselle. 4 x sisääntuloja
joilla mittaat helposti kilpailevista laitteista (pelkkä kärkitieto) poiketen esim: lämpötilaa, jännitettä, vastussilmukoita, kärki tietoja ym.
Laitteessa vakiona 1 kpl rele lähtö (voidaan mm. ajastaa ym.). (Lisävarusteena RU-04 relekortti jolla 4x 230V/10A/AC) relekortilla myös
kuuluisa, maksuton GSMGate toiminto. Kysy lisää tai tutustu esitteisiin www- sivuillamme.
Centro-B (AKKUVARMENNETTU)
Sama laite kuin ed. mutta lisättynä varakäynti akulla, jatkojohdollisella (3m) liima-antennilla ja lyijyakku laturilla. Pakko hankinta
huonosähköisille ja/kenttäisille alueille. Nyt tiedät ajoissa koska pirtti kylmenee ja putket jäätyy ! Huom: akkua mahdollisesti ladattava 12h
ennen käyttöä !

Centro-C (AKKUVARMENNETTU, LUKKO, METALLIKOTELOITU)
Sama laite kuin ed. mutta toimitetaan lukolla varustetussa metallikotelossa, ns. teho antennilla (noin 12 cm pitkä)
varustettuna. Soveltuu mm. serveri tiloihin, kellareihin ym. yritysten tiloihin jolloin tarvitaan lukitusta. Lisävarusteena
saatavissa mm.”mittatilaus” antennijohtoja: 1 – 20m.

Mökkikäyttöön suunniteltu, valmiiksi pakattu CENTRO paketti (pienet mökit)
sis. CE-005 keskus, virtalähde, palovaroitin, liiketunnistin, lämpöanturi, 20m asennuskaapelia. (Huom. Laitteessa on 1kpl
tekstiviestein ohjattava / ajastettava rele, lämmityksen etäohjaukseen)

Maatalouskäyttöön suunniteltu, valmiiksi pakattu CENTRO paketti.
Celotron:
CE-GREEN
Onninen:
7199900
Elektroskandia:
7199900

Celotron:
CE-MOBILE
Onninen:
7199907
Elektroskandia:
7199907

HUOM: IP66

sis. CE-006 keskus jossa akkuvarmennus, merkkivalolla varustettu sireeni, kosteutta ja ”eläin” kaasuja hyvin kestävä
palovaroitin, kaasuja, kosteutta ja äärilämpötiloja (-30 - +60) kestävä liiketunnistin, lämpöanturi - johtoasennettava, 20m
yleis- asennuskaapelia ja RU04 relekortti lämmityksen, tuuletuksen, siilon, magn.venttiileiden ym. ohjaukseen ! Ohjaus
voidaan toteuttaa jopa täysin maksuttomasti, ns soitto-ohjauksella. Releiden ajastukset mahdollistavat monipuoliset
ohjaukset ja kaikki sisääntulot voidaan (TOISIN KUIN KILPAILEVIEN LAITTEIDEN!) ohjelmoida mittaamaan vaikkapa painoa,
painetta, litroja, venymää, matkaa ym. Rajattomat mahdollisuudet erilaisten antureiden kytkentään ja erilaisten, todellisten
tilatietojen raportointiin. Älä tyydy kiinalaisiin, epävarmoihin kärkitietolaitteisiin kun samalla rahalla voit saada Suomessa
suunniteltua ja valmistettua huippu osaamista, alan ehdottomalta pioneerilta !

Vene, auto, matkailuvaunu, rekka, työkone ym. käyttöön suunniteltu, valmiiksi pakattu CENTRO paketti
sis. CE-005 keskus, lämpöanturi ja ns. mikroaaltotunnistin varashälytyksiä varten (1m säädettävä tunnistus alue)
Järjestelmä on helposti liitettävissä useimpiin olemassa oleviin keskuslukko ja hälytys laiteisiin (mikäli maadoittuva lähtö),
voidaan helposti käyttää mm. polttoaine lämmittimen (eber, webasto, primus ym.) etäkäyttöön omalla GSM- puhelimellajopa ajastettuna ! Paketti sis. kaiken asennuksessa tarvittavan ! Todella pieni 7mA lepovirta (markkinoiden pienivirtaisin),
Huom, mainitse tilatessasi haluamasi käyttöjännite: 12V tai 24V !
ei siis vaaraa auton tai työkoneen akun tyhjentymisestä !

