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Powiadomienie / Sterowanie

- SMS powiadomienie oraz sterowanie - niezależne komunikaty dla zdarzeń w systemie,
- VOICE/CLIP: niezależne połączenie głosowe dla zdarzeń w systemie z komunikatami głosowymi (syntezer mowy VSR-1, VSR-2, podsłuch AMR-1), 
- MMS: transmisja MMS ze zdjęciami z kamer CCTV, wideodomofonów; wideo weryfikacja zdarzeń, funkcja foto-pułapki (FGR-4),
- E-MAIL: niezależne wiadomości e-mail dla zdarzeń w systemie, obsługa serwera SMTP (bez SSL/TSL),
-- monitoring GPRS: współpraca ze stacją/serwerem Monitoring Software Ropam lub ze stacją Kronos NET (sterownik RopamDirect), szyfrowana transmisja 
TCP/IP, dwa adresy IP, zapasowa transmisja SMS, praca równoległa z trybem powiadomienia SMS/VOICE,
- możliwość sterowania za pomocą aplikacji RopamOptima,
- współpraca z AP-IP, komunikacja TCP-IP poprzez połączenie przewodowe (Ethernet) oraz bezprzewodowe (WiFi),
- możliwość obsługi systemu poprzez wbudowany webserwer (dowolne urządzenie z przeglądarką internetową obsługującą HTML5),
- termostat z kalendarzem w TPR.

Funkcje automatyki budynkowej:

- SmartP- SmartPLC: do 8 modułów IOE-IQPLC/IO-IQPLC (gniazdo/włącznik elektryczny) wykorzystujących komunikacje po sieci energetycznej,
- kontrola wyjść (BO): SMS, DTMF, CLIP (KeyGSM), app/webserwer,
- TermostatGSM, LoggerTemp: pomiar i rejestracja temperatury z czterech czujników temperatury, służących do kontroli
i rejestracji temperatury oraz funkcji termostatu,
- wejście analogowe AI 0-10V do kontroli parametrów fizycznych np. napięcie baterii, wilgotność [%RH], temperatura itd,
- integracja audio z wideodomofonami (VAR-1), domofonami i interkomami, podsłuch obiektu (AMR-1).

LogicProcessor:

- zaawansowane funkcje logiczne, funkcje arytmetyczne, liczniki, przekaźniki czasowe,- zaawansowane funkcje logiczne, funkcje arytmetyczne, liczniki, przekaźniki czasowe,
- do 20 niezależnych warunków logicznych, (bloki If...Then...Else),
- 20 przekaźników czasowych do realizacji funkcji czasowo-logicznych,
- kreator logiki lub edytor skryptu (język skryptowy C), symulator: zadajnik i podgląd skryptu.



Panele dotykowe
TPR-4X / TK-4X

GSM

X42

X8 I/O
X4

X2

X2

www.ropam.com.pl

OptimaGSM

OptimaGSM brak

brak

OptimaGSM-D9M

OptimaGSM-PS

OptimaGSM-PS- D9M

OptimaGSM-SET

12V/DC z kontrolą napięcia DC, do zasilania wymagany
nadzorowany, inteligentny, zasilacz systemowy: PSR-ECO-
512-RS lub PSR-ECO- 2012

17÷20V/AC lub 20÷30V/DC (III klasa izolacji),
- wbudowany zasilacz buforowy 12V/2A,

230V AC - w zestawie znajduje się zasilacz PSR-ECO- 2012
12V/1.5A o wysokiej sprawności ( 90%)
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