
Installationsfärdigt paket | analoga/digitala I/O

M2M package

M2M Package och M2M Mini package är paket för I/O-överföring på 
avstånd upp till 500 meter (men du kan nå upp till 6 km med krafti-
gare antenner). Behöver du nå ännu längre finns paket baserade på 
SATELLINE-1870E radiomodem.

M2M Mini Package 
I paketet finns allt du behöver för att sätta upp ett dubbelriktat sys-
tem, inklusive nätaggregat och antenner. M2M Mini Package bygger 
på I/O-omvandlaren MINI-LINK och SATELLINE-1870 radiomodem. 
Det ger dig två digitala I/O och en pulsingång per station.

Paketen finns i två utföranden, ett för punkt till punkt kommunika-
tion samt ett paket för större nät. Det senare består av två I/O 
omvandlare och tre radiomodem. När du skall bygga större 
nät kontrollerar ett radiomodem kommunikationen mellan 
enheterna. Det sker genom att en programvara installeras på 
en dator. Programmet är gratis och med det kan du namnge 
alla stationer i nätet och även dess ingångar. Självklart kan 
du bygga ut detta paket med många fler stationer om du så 
önskar. 

M2M Package
En större modell av minipaketen med mer funktioner och 
utbyggbarhet. Paketen har det mesta du behöver för att sätta 
upp ett dubbelriktat I/O-överföringssystem med kablar, nät-
aggregat och antenner. Paketen baseras på I/O-omvandlaren I-LINK 
100 och SATELLINE-1870 radiomodem, en kombination som ger dig 
en beprövad lösning med fyra digitala I/O och två analoga 
I/O per station. Dessutom kan du öka på antalet I/O med ett 
brett urval av expansionsenheter. Vill du överföra pulser så 
finns expansionsmoduler för det med.

M2M package finns för punkt till punkt kommunikation och 
i ett paket för större nät. Det senare levereras med det som 
krävs för att från en plats styra och övervaka två understa-
tioner. För större nät krävs att ett radiomodem kontrollerar 
kommunikationen genom en programvara som instal-
leras på en PC. Programmet är gratis och med det kan 
du namnge alla kommunikationspunkter i nätet och även 
dess ingångar. Självklart kan du bygga ut detta system 
med många fler punkter spridda över en stor geografisk 
yta.
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Expansionsmoduler:
Till I-LINK 100 kan upp till tre expansionsmoduler anslutas, du kan 
kombinera fritt från I-LINK 200 och 300. I-LINK 200 har två analoga 
och fyra digitala I/O, I-LINK 300 har sex digitala I/O.

Utökade programfunktioner
Med PC Pro kan du kontrollera system anslutna till I/O portarna på 
någon av de ingående enheterna. Du kan styra de digitala utgångarna 
(av/på), samla in värden från pulsingångar, styra analoga utgångar 
och dessutom övervaka radiolänken. Med PC Pro kan en ingång i 
nätet påverka valfri utgång. Du kan även styra så att en ingång påver-
kar flera utgångar samtidigt. PC Pro har uppdaterats med ett flertal 
värdefulla funktioner som tillexempel inbyggd pulsräkning, tidsstyrda 
händelser, händelsestyrda åtgärder och felmeddelanden via e-post. 
Därtill kan du lägga in en valfri bakgrundsbild, till exempel en system-
skiss eller karta. 

MODBUS
För dig som vill använda produkterna med ett överodnat system finns 
nu även en MODBUS kompatibel version. 
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