
Sgc ű  203 Kihelyezett adatgyu jto es tova bbıt�  modul

Az Sgc-203 kihelyezett adatgyu jto es tovabbıtú modul a hozza csatlakoztatott Sdm tıpusö ,
analú g, digita lis es szamla lú bemenetekkel rendelkezo meromodulok segıtsegevel villamos es
nemvillamos jeleket mer, feldolgoz, ta rol es GSM datakapcsolat a ltal tovabbıt a k¨ zponti
fel�gyeleti rendszer fele. A modulba k�l¨ nfele abszolut es relatıv hata rertekek t¨ lthetok le, melyek
tö llepese eseten a modul SMS �zenetben ta jekoztatja az �zemeltetot ennek tenyerol. Voice
�zemmú dban  a pillanatnyi analú g ertekek,  es a ta rolt digita lis  ertekek  egy k¨ z¨ nseges vezetekes-,

vagy mobiltelefonrú l egy
men�rendszer alapjan
lekerdezheto, es a va lasz
szú ban, hangprocesszor-
tú l erkezik. A villamos es
nemvillamos mennyisegek
meresere kifejlesztett Sdm
tıpusö meromodulok ha -
rom analú g, negy digita lis
es hat szamla lú bemenetet
tartalmaznak. Az analú g
es digita lis jelek folyama-
tosan ker�lnek feldolgo-
zasra, a szamla lú beme-
netek kiertekelese es az
adatmentese pedig 15 per-
cenkent t¨ rtenik. Az Sdm
meromodulokbú l ¨ sszesen
nyolc egyseg csatlakoztat-

hatú szalagkabel segıtsevel egy-egy adatgyu jto modulra. Az Sgc modulok saja t 220V-os ha lú zati
tapegyseggel, es belso backup akkumula torral rendelkeznek. A saja t belso ú ra, es az akkumula torok
lehetove teszik a tapfesz�ltseg hianyanak azonnali lejelenteset, illetve biztosıtjak, hogy a
tapfesz�ltseg hianya alatt is zavartalanul folytatú djon az adatgyu jtes. Az akkumula torok esetleges
teljes lemer�lese eseten sem lep fel adatvesztes, mert a merendo adatok flash memú riaban
ta rolú dnak. A modulok memú ria ja - 15 perces idok¨ z¨ kre a tlagolt meresek eseten szamolva - kb. 35
napi folyamatos adatgyu jtest es ta rolast tesz lehetove. A GSM adatkapcsolaton kereszt�l a
k¨ zpontbú l a ta rolt adat viszont ba rmikor let¨ ltheto, es ha ez rendszeresen meg is t¨ rtenik, akkor a
kihelyezett egyseg nem ker�l memú ria zavarba.  

A Telit GM862-es ipari GSM modullal mu k¨ do, es k�lso ketnormas antennaval rendelkezo
Sgc-203 kommunikaciú s egyseg az Smd adatgyu jto modullal egy�tt alkalmas fel�gyelet nelk�li
rendszerek mu k¨ dtetesere, k�l¨ nfele kihelyezett villamos egysegek, ıgy pl. transzforma torok,
villamos elosztú k, de ugyanakkor mas rendszerek, ıgy vızmu szivattyö telepek, szennyvızrendszerek,
hok¨ zpontok es elosztú k, gaz�zemi fogadú a llomasok adatgyu jtesere es figyeltetesere. A rendszer
egyeb digita lis bemenetei es specia lis kommunikaciú s rendszere lehetoveteszi a kihelyezett, es
fel�gyelet nelk�li rendszerek vagyonvedelmi megfigyeleset, es egyedi vagy hagyomanyos monitor-
rendszerbe t¨ rteno bek¨ teset is. 
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