Användarvänligt graﬁskt gränssitt
Ger högsta driftsäkerhet
Full access via Internet

Centralenhet Omni
Centralenhet Omni är en ﬂexibel och mycket kraftfull centralenhet som används för att programmera alla parametrar och som hanterar all kommunikation i CareTechs System 5000. Alla inställningar sparas i en databas.
Därför fungerar Omni, under normaldrift, utan att en PC behöver vara ansluten. Omprogrammering, uppgradering och felsökning av systemet kan antingen göras lokalt eller över Internet och en auktoriserad servicepartner kan alltid komma åt all information i systemet, vilket ger hög driftsäkerhet. Vi på CareTech utvecklar våra
produkter och lösningar i samarbete med kunder och användare. Med CareTechs produkter och kunskap får
brukare, vårdpersonal och anhöriga en helhetslösning som ger lite mer sinnesfrid och lugn och ro.

vinter. 060914

Centralenhet Omni
• Fungerar med lokalt ansluten PC eller via Internet för hög
driftsäkerhet och unik service åtkomst
• Fritt programmerbara texter
• Hanterar upp till 500 radiosändare
• Upp till 50 av varandra oberoende sektioner kan användas
• 10 Mbit Ethernet anslutning med DHCP möjliggör automatisk nätverkskonﬁguration

Tekniska data
Strömförsörjning
Strömförbrukning

500 mA max

Gränssnitt

RS-485
Ethernet 10 Mbit

Utgångar

4 relä utgångar. Max 1A / 30VDC.
1 transistor utgång, max 100mA /
12 VDC

Ingångar

12 icke-isolerade inputs, aktiverar
genom anslutning till jord
2 isolerade ingångar
(12 – 24 VDC for aktivering)

• Isolerad RS-232 anslutning för säker anslutning till PC
• Inbyggd realtidsklocka med laddningsbar batteribackup.
• 4 programmerbara reläutgångar
• 1 programmerbar transistorutgång
• 12 programmerbara digitala ingångar
• 2 programmerbara isolerade digitala ingångar.
• Förberedd för fjärrprogrammering via Internet eller LAN
DHCP support är begränsad och fungerar inte på alla routers
som ﬁnns på marknaden.

9 – 24 VDC

Storlek

215 x 145 x 40 mm

Temperaturområde

0 – 40 °C

För mer information

Se Teknisk handbok

Artikelnummer

1- 830000

Godkännande
-märkt. Uppfyller tillämpliga standarder.
Producerad i enlighet med det nya RoHS-direktivet,
2002/95/EG
(Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in
Electrical and Electronic Equipment)
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