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MICRA
MODU  ALARMOWY Z KOMUNIKATOREM GSM/GPRS
System MICRA zaprojektowany zosta  przede wszystkim
z my l  o ochronie ma ych obiektów, takich jak np.: kioski, butiki,
domki letniskowe, gara e czy ma e warsztaty  jednak
zastosowania MICRY mog  by  du o szersze. Dzi ki zwartej
budowie, modu  zapewnia mobilno  instalacji je eli jest
to konieczne.

Stanowi wi c idealne rozwi zanie tymczasowego zabezpieczenia np.
placów budowy.

Modu  alarmowy MICRA zawdzi cza swoj  wszechstronno
mo liwo ci obs ugi zarówno tradycyjnych czujek przewodowych, jak
i dedykowanych czujek bezprzewodowych. Dzi ki wykorzystaniu

czno ci bezprzewodowej, monta  systemu MICRA jest
maksymalnie uproszczony. Kompletny system alarmowy mo na
zainstalowa  w nieca  godzin . Zastosowanie bezprzewodowych
czujek ruchu i kontaktronowych zapewnia optymaln  ochron
przed w amaniem, a bezprzewodowe czujki dymu mog  zapewni
dodatkowe bezpiecze stwo. Obs uga systemu za pomoc  pilotów,
bezprzewodowego manipulatora czy telefonu komórkowego
(aplikacja MICRA CONTROL) jest prosta i intuicyjna. Dzi ki
wej ciom analogowym, modu  MICRA pe ni  mo e tak e funkcj
dozoru urz dze  technicznych przekazuj c informacj
o przekroczeniu krytycznych parametrów  np. temperatury
lub ci nienia. Konfigurowanie modu u MICRA nie wymaga
umiej tno ci programowania z o onych central alarmowych. Chc c skonfigurowa  modu , wystarczy pod czy  go odpowiednim kablem do komputera oraz
uruchomi  przeznaczon  do tego aplikacj . Modu  MICRA wyposa ony jest w komunikator GSM/GPRS, za pomoc  którego mo e on nie tylko realizowa
powiadamianie SMS o zdarzeniach, ale tak e przekazywa  informacje do centrum monitoringu firmy zajmuj cej si  ochron . Mo liwe jest równie  zdalne
sterowanie za pomoc  SMS, dzi ki któremu mo na nie tylko za cza  i wy cza  czuwanie, ale nawet sterowa  urz dzeniami pod czonymi do modu u.
Modu  MICRA, tak jak inne urz dzenia firmy SATEL, charakteryzuje najwy sza jako  wykonania i przemy lane rozwi zania techniczne. Oznacza to nie tylko
gwarancj  bezawaryjnej eksploatacji, ale tak e odpowiedni poziom zabezpieczenia.

Cechy:

4 wej cia do pod czania czujek lub nadzorowania pracy urz dze  technicznych
wybór trybu pracy wej : cyfrowe (NO/NC) lub analogowe (pomiar napi )
dedykowane wej cie ochrony sabota owej
2 programowalne wyj cia przeka nikowe sterowane lokalnie  przy pomocy wej  oraz zdalnie  przy pomocy wiadomo ci SMS, CLIP oraz pilotów
wbudowany odbiornik pilotów 433 MHz do za czania/wy czania czuwania i sterowania prac  modu u, z mo liwo ci  zaprogramowania 8 pilotów
monitorowanie GPRS/SMS
funkcja transmisji testowej SMS/CLIP
automatyczne prze czanie do trybu SMS w przypadku problemów z transmisj  GPRS
powiadamianie SMS/CLIP
mo liwo  pods uchu obiektu drog  telefoniczn  z u yciem zewn trznego mikrofonu, np. MIC 1
nieulotna pami  zdarze
mo liwo  programowania lokalnego przez port RS 232 lub zdalnego przez GPRS/SMS
wbudowany buforowy zasilacz impulsowy z kompletem zabezpiecze

Liczba czujek bezprzewodowych

8

Liczba wej  przewodowych (standardowe/analogowe)

 

Rzeczywisty wygl d produktów mo e ró ni  si  od produktów prezentowanych na zdj ciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktówmaj  charakter wy cznie informacyjny. www.satel.pl

http://www.satel.pl/pl/product/588/MICRA–CONTROL/
http://www.satel.pl/pl/product/822/MIC–1/
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Liczba wyj  (przeka nikowe/OC)

2/1

Liczba pilotów/klawiatur bezprzewodowych

8/1

Liczba numerów powiadamiania

4

 

 

Do poprawnej pracy wymagana jest aktualizacja GPRS SOFT do wersji 1.05.003 
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DANE TECHNICZNE
Klasa rodowiskowa II
Liczba obs ugiwanych czujek bezprzewodowych 8
Liczba obs ugiwanych klawiatur bezprzewodowych 1
Liczba obs ugiwanych pilotów 8
Liczba wej  przewodowych 4+1
Liczba wyj  niskopr dowych typu OC 1
Liczba wyj  przeka nikowych 2
Dopuszczalne obci enie styków przeka nika (rezystancyjne) 1 A/30 V DC
Liczba wyj  zasilaj cych 1
Napi cie odci cia akumulatora (±10%) 10,5 V
Napi cie zasilania (±10%) 18 V AC
Napi cie zg oszenia awarii akumulatora (±10%) 11 V
Obci alno  pr dowa wyj cia AUX 500 mA
Obci alno  pr dowa wyj cia FT 50 mA
Pobór pr du z akumulatora  maksymalny 420 mA
Pobór pr du z akumulatora  w stanie gotowo ci 120 mA
Pobór pr du z sieci 230 V  maksymalny 150 mA
Pobór pr du z sieci 230 V  w stanie gotowo ci 50 mA
Pr d adowania akumulatora (±20%) 250 mA
Typ gniazda mikrofonowego Jack 3.5 mm
Typ zasilacza A
Typy obs ugiwanych czujek bezprzewodowych MSD-300, MPD-300, MMD-300
Typy obs ugiwanych pilotów P-2, P-4, T-1, T-2, T-4, MPT-300
Wydajno  pr dowa zasilacza 2 A
Wymiary obudowy 266 x 286 x 100 mm
Wymiary p ytki elektroniki 120 x 68,5 mm
Zakres cz stotliwo ci pracy 433,05 ÷ 434,79 MHz
Zakres napi cia wyj ciowego zasilacza 10,5 13,8 V DC
Zakres temperatur pracy -10 +55 °C
Zalecany typ transformatora TR40VA (40 VA / 18 V AC)
Zasi g pilotów w terenie otwartym do 100 m
Masa 1072 g
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