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ТИПОВІ СХЕМИ ВКЛЮЧЕННЯ
Давач постійного струму
Змінний струм перемикання
Рівень води та палива
Давач вологості грунту
Реле потоку рідини, реле потоку газу
Контактори
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Давач температури Smartec SMT 160-30
Магнітний перемикач з GSM-контролером
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ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ:
Облік витрат води, газу і масла
Контроль освітлення
Живлення станції моніторингу та контролю
Контроль потоку рідин
Контроль рівня та температури рідини у ємностях
Моніторинг охоронної системи
Процес моніторингу на основі SMS-повідомлень
Диспетчерський контроль систем водопостачання (вимірювання рівня води
        в річках, греблі та свердловинах)
Пульт дистанційного керування і контролю електроенергії трансформаторів
        високої та низької напруги
Пульт дистанційного керування і контролю за вітряними генераторами
Пульт дистанційного керування і контролю за розподілом температурного режиму теплиць
Моніторинг та управління домашньою системою безпеки з будь-якої точки світу
        за допомогою мобільного телефону
Автоматичний лічильник
Управління і контроль технологічними процесами без обслуговуючого персоналу
Температура, рівень і тиск паливно-мастильних матеріалів
Дистанційне зондування та управління обладнанням
Віддалена сигналізація системи контролю доступу та моніторинг подій
Управління освітленням
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ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ:
Наявність моделювання
Управління та контроль опаленням, вентиляцією та кондиціонуванням
Управління та контроль холодильною системою
Пульт дистанційного керування автомобілем (сигналізація, підігрівач, центральні двері)
Управління автопарком у режимі реального часу
Дистанційне керування і моніторинг якості повітря і вологості
Моніторинг продуктивності та підтримки в належному стані технологічного обладнання
Низька вартість телеметричної системи (бездротові GSM модеми)
Віддалена телеметрія (використання SMS для збору-передачі даних)
Відеоспостереження
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СИСТЕМА «РОЗУМНИЙ ДІМ»
Дистанційне керування і контроль за автоматизацією будинку здійснюється за допомогою 
Вашого мобільного телефону. Ви можете вмикати/вимикати світло, відкрити/закрити електричні 
ворота; контроль за спрацюванням системи охоронної сигналізації у випадку проникнення, 
надсилання SMS для установки кондиціонування і температурного контролю.

АВТОМАТИЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬ
Моніторинг та управління будівлями (опалення, освітлення, вентиляція, кондиціонування, 
ліфти, протипожежний захист, облік електроенергії та повідомлення при виникненні 
надзвичайних ситуацій, безпека). Дистанційне керування і моніторинг якості та вологості 
повітря, кондиціону-вання та опалення. Увімкнення сигналізації (пожежа, ліфт, водопостачання 
тощо). Управління сигналізацією чирез GSM та SMS повідомлення. Запис системи контролю 
доступу та нагляду за воротами. Управління автоматизацією у будинку. Контроль за станом 
електричних шаф високої та низької напруги.

СИСТЕМА БЕЗПЕКИ
Сигналізація надсилає SMS повідомлення охоронній компанії. Це повідомлення може бути 
надіслане і в інші країни. Сигналізація може бути активована або відключена через SMS за 
допомогою стільникового зв’язку (телефону).

ОПАЛЕННЯ, ВЕНТИЛЯЦІЯ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ
Моніторинг і контроль опалення, вентиляції та кондиціонування. Наслідком ефективного 
управління ресурсами будинків є значна економія коштів.

МОНІТОРИНГ ТЕМПЕРЕТУРИ
Має велике значення на холодильних і морозильних складах, парниках. Використовуючи 
модуль дистанційного керування текмостатом, компанія, відповідальна за технічне обслуго-
вування, буде повідомлена, як тільки температура підніметься/опуститься вище заданої точки.
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КОНТРОЛЬ ОБЛАДНАННЯ БЕЗ ОБСЛУГОВУЮЧОГО ПЕРСОНАЛУ
Віддалене управління і контроль над базовими станціями, телекомунікаційним та іншим облад- 
нанням без обслуговуючого персоналу з використанням GSM зв’язку та SMS. Дистанційне 
керування і контроль центрами обробки даних та машинних залів (кондиціонування повітря, 
UPS, резервні генератори, охоронно-пожежні сигналізації, температура витоку води).

КОНТРОЛЬ ЗА НАСОСНОЮ СТАНЦІЄЮ (водяний, паливний та масляний насоси)
Типове застосування - на віддалених насосних станціях, які, за звичай, використовуються для 
водопостачання та очисних спорудах води. На промислових об’єктах для контролю рівня масла 
в картері, низького рівня рідини, яка подається з насосної станції, або для здійснення контролю 
за температурами на насосах. Автоматичний контроль дистанційного керування двигуна насоса 
здійснюється системою SMS-повідомлень, що приходять на Ваш мобільний телефон. В пові-
домленнях доповідається про високий/низький тиск, температуру, тиск масла тощо. Стан 
роботи можна перевірити у будь-який час зателефонувавши, у відповідь надайде текстове SMS-
повідомлення. Насос двигуна може бути легко відключеним з мобільного телефону оператора.

МОНІТОРИНГ ЄМНОСТІ
Віддалений контроль рівня і температури ємності. Дистанційний моніторинг рівня хімічних 
ємностей. Регулювання та контроль параметрів резервуарів. Пульт дистанційного керування 
паливними баками.

ЗРОШУВАЛЬНІ СИСТЕМИ
Управління за допомогою SMS. Під час сигналу тревоги, у текстовому повідомленні може місти-
тись додаткова інформація про роботу насосів, рівень водосховища, зрошувальних труб чи ха-
рактеристики потоків. SMS-повідомлення можна зупинити або почати роботу зрошувального 
процесу. Моніторинг погодних умов і вологості грунту контролюють графіки зрошування і 
керують насосом дистанційно.

НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
Автоматика і телемеханіка наземного забруднення навколишнього середовища. Моніторинг 
підземних вод і системи очищення грунту. Моніторинг рівня води річки. Мобільна станція для 
контролю за переповненням зливних вод. Дистанційне спостереження лавин. Моніторинг стану 
атмосфери. Система віддаленого аналізу підземних вод.
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ЕЛЕКТРИКА
Дистанційне керування і контроль електроенергії трансформаторів високої та низької напруги, 
вітрових генераторів електрики на заводах.

ГАЗОВЕ ГОСПОДАРСТВО
Віддалене управління і моніторинг газгодльдерів, систем газоперекачки, керування засувками, 
газовими витратомірами.

ПРОМИСЛОВІСТЬ
Дистанційне управління технологічними процесами. Підрахунок різних параметрів енергоносіїв 
(вода, газ чи електрика). Автоматика і телемеханіка при аварійних ситуаціях в промисловості.

УПРАВЛІННЯ АВТОПАРКОМ
Економічна альтернатива телеметрії систем за допомогою GSM мережі. Модуль управління, що 
встановлюється на транспортному засобі може мати декілька давачів по всьому транспортному 
засобу, наприклад, щоб перевірити залишки бензину, масла і тд. Ця інформація може бути 
автоматично надіслана з транспортного засобу через регулярні проміжки часу або може бути 
надіслана на запит від оператора. Інформація надходить в режимі реального часу, так, що її дії 
можуть бути скоординовані для оптимального використання обладнання (рефрежератори).

МОНІТОРИНГ НАСОСНИХ СТАНЦІЙ ІРИГАЦІЙНИХ СИСТЕМ
Для вимірювання кількості різноманітних рідин, а також для обліку кількості теплової енергії в 
теплоносіях у системах опалення та гарячого водопостачання. Звітність про вимірювання 
енергії та води через тепло-лічильники надсилається через SMS. Автоматичний контроль 
дистанційного керування двигуна насоса здійснюється системою SMS-повідомлень і текстове 
повідомлення надходить безпосередньо у Ваш мобільний телефон. З віддаленого мобільного 
телефона можна подати запит на зчитування інформації з пристрою, вона надійде у вигляді 
одного чи декількох повідомлень. Ви можете замовити модуль для дистанційної передачі 
інформації з різних електронних пристроїв з інтерфейсом RS232 чи RS485 і для керування 
різними електронними пристроями.
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ПРИКЛАДИ ЗАСТОСУВАННЯ:

Моніторинг температури
складських холодильників
(GSM-пультом з дистанційним керуванням)

Моніторинг енергетичних
параметрів мережі
(GSM-пультом з дистанційним керуванням)
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ПРИКЛАДИ ЗАСТОСУВАННЯ:

Моніторинг рівня рідини
(на ПК з GSM-пультом з
дистанційним керуванням)

Дискретне відображення рівня
системи перекачки (з GSM-пультом
з дистанційним керуванням)
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ПРИКЛАДИ ЗАСТОСУВАННЯ:

Дистанційне GSM-керування
рівнем рідини,
який відображається на моніторі

Дискретне GSM-керування
енергетичними установками
(з SMS\GPRS)
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ПРИКЛАДИ ЗАСТОСУВАННЯ:

Дистанційне GSM-керування
насосом води
(закачування води)

Дистанційне GSM-керування
поливом, дринажною системою
(з SMS)
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ТИПОВІ СХЕМИ ВКЛЮЧЕННЯ

ДАВАЧ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ (вихід 0 - 10 В)

ЗМІННИЙ СТРУМ ПЕРЕМИКАННЯ

РІВЕНЬ ВОДИ ТА ПАЛИВА

ДАВАЧ ВОЛОГОСТІ ГРУНТУ (4 - 20 мА)

РЕЛЕ ПОТОКУ РІДИНИ, РЕЛЕ ПОТОКУ ГАЗУ

     Давач постійного струму може використовуватись для контролю вентилятора і насоса, двигунів, 
компресора а токож для правильного функціонування будь-якого електричного устаткування. Зміна 
робочого струму свідчить про механічну несправність, або про те, що пристрій був виключений.

      Змінний струм перемикання можна використовувати для контролю вентилятора і насоса, двигунів, 
компресора, а також для правильного функціонування будь-якого електричного устаткування. Зміна 
робочого струму свідчить про механічну несправність, або про те, що пристрій був виключений.

        Моніторинг рівня води, палива та інших рідин.

        АН - 10 давач вологості грунту (ЕСН20 ЕА - 10 діелектричний давач вологості грунту) призначений для 
використання в промислових зборах даних і управління системами. АН - 10 давач має стандартний 
інтерфейс, 2-дротовий, 4 - 20 мА, аналоговий. Напруга живлення: від лінії живлення 7 - 32 Вольт, охорона 
від DC перенапруги і зворотньої полярності.

        Оптичний давач LO 10 призначений для виявлення витоків у відстійниках, резервуарах і трубах. Давач 
може застосовуватись у широкому діапазоні хімічних розчинів. Теплове реле потоку GT 10 призначене
 для перемикання потоку газу. Регульовані точки. NO\NC вихід. Продукт у цілому підібраний для прог-
рами низького або нульового потоку.
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ТИПОВІ СХЕМИ ВКЛЮЧЕННЯ

КОНТАКТОРИ

ПЛАВНИЙ ПУСК

ДАВАЧ ТЕМПЕРАТУРИ Smartec SMT 160 - 30

МАГНІТНИЙ ПЕРЕМИКАЧ З GSM-КОНТРОЛЕРОМ

     Контактор електромагнітний переключає пристрій (реле), що використовується для віддаленого 
перемикання живленням або ланцюгом керування. Контактор активується від вхідної низької 
напруги\струму.

        Плавний пуск двигуна - це пристрій, який працює від мережі живлення електродвигунів, який 
тимчасово скорочує навантаження і обертовий момент в трансмісії під час запуску. Це знижує механічні 
навантаження на двигун і вал, а також електродинамічні напруги на силових кабелях і електричних 
мережах розподілу, збільшує термін служби системи.

        SMT 160 - 30 (ТО 18 модель) має загальну точність 0,7 градусів С у діапазоні від -30С до +100С і з точніс-
тю 1,2С від -45С до +130С. SMT 1603018 давач: трудка з нержавіючої сталі 7 мм х 40 мм. Кабель 5м., ПВХ 
екранований 3,5 мм. Абсолютна точність 0,7С.

        Можливість моделювання дозволяє, в залежності від вимог замовника, включати в базовий модуль 
прийому\передачі даних модулі розширення. 
- Вхід: 4 - 30 каналів дискретних сигналів, 2 - 16 каналів аналогових сигналів.
- Вихід (комплектується під замовлення), плати цифрових (дискретних), аналових сигналів, релейний 
вихід. 3-х діапазонний GSM зв’язок . Живлення GSM-контролеру 12 Вольт (внутрішнє\зовнішнє) від мережі 
380\220 Вольт. Підключення інтерфейсу RS232 або RS485 (комплектується під замовлення). 
Комплект монтується в герметичному пластиковому боксі.
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