Modu³ monitoringu,
Micromon
Wprowadzenie

Modu³ Micromon jest prostym w u¿yciu urz¹dzeniem s³u¿¹cym do monitorowania i rejestracji temperatur. Jest on przeznaczony do
zastosowania w obs³udze ma³ych i rednich
obiektów, w których mamy do czynienia z
przechowywaniem ¿ywnoci (np. w sklepach i
niewielkich supermarketach, ch³odniach i
mroniach, zak³adach przetwórczych, magazynach itp.), wszêdzie tam gdzie musi byæ
udokumentowana zgodnoæ z odpowiednimi
przepisami dotycz¹cymi przechowywania
¿ywnoci. Ka¿dy taki obiekt mo¿e byæ wyposa¿ony we w³asne, dowolne urz¹dzenia steruj¹ce prac¹ instalacji ch³odniczej, Micromon
stanowi bowiem niezale¿ne urz¹dzenie monitoruj¹ce.
Modu³ Micromon jest uproszczon¹ wersj¹
urz¹dzenia Danfoss m2 przygotowan¹ z myl¹ o u¿ytkownikach poszukuj¹cych prostego
i ³atwego w uruchomieniu i obs³udze rejestratora temperatury. Oprogramowanie Micromon pozwala na wyj¹tkowo ³atw¹ i szybk¹
konfiguracjê dla typowych aplikacji w jakich
znajduje zastosowanie. Uruchomienie urz¹dzenia nie wymaga wiêc w zasadzie ¿adnej
specjalistycznej wiedzy i ogranicza siê do
pod³¹czenia czujników temperatury i ustawienia kilku podstawowych parametrów wprowa-

Charakterystyka

· 16 (lub 8) bezporednich wejæ pomiarowych temperatury (czujniki Pt1000) lub pomiaru stanu styków zwarte/rozwarte
· dla ka¿dego wejcia indywidualne alarmy
wizualne i dwiêkowe z opcj¹ sygnalizacji
zewnêtrznej
· wydruk danych bie¿¹cych i zapisu rejestratora na bezporednio pod³¹czanej zewnêtrznej drukarce
· przejrzyste wskazania wartoci parametrów w formie numerycznej lub graficznej
· ponad roczna pamiêæ wszystkich rejestrowanych danych (przy zapisie w odstêpach
co 15 min.)
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dzanych w kolejnych krokach menu pojawiaj¹cego siê na ekranie po za³¹czeniu zasilania.
Po wstêpnym skonfigurowaniu modu³ Micromon mo¿e wywietlaæ kolejno stan ka¿dego
punktu pomiarowego, natychmiast powiadamiaj¹c sygna³em dwiêkowym i wizualnym o
wyst¹pieniu stanów nieprawid³owych. Po
wstêpnym skonfigurowaniu wszelkie dalsze
szczegó³y dotycz¹ce parametrów funkcjonowania rejestratora mo¿na ustawiæ przy pomocy wbudowanej klawiatury.
Rejestrowane wartoci temperatury s¹ przechowywane w pamiêci Micromon i mog¹ byæ
odczytane lub wydrukowane w ustalonych odstêpach czasu. Dane te s¹ dostêpne zarówno
lokalnie jak i zdalnie przez zewnêtrzne po³¹czenie modemowe, które mo¿e równie¿ transmitowaæ generowane alarmy.
Z³¹cze szeregowe RS232 (9 pin) umo¿liwia
bezporednie lub zdalne (za porednictwem
modemu i linii telefonicznej) po³¹czenie z komputerem osobistym (PC).
Komputer PC pod³¹czony do systemu (bezporednio lub przez modem) wyposa¿ony w odpowiednie oprogramowanie pozwala odczytaæ
monitorowane temperatury i alarmy, oraz
zmieniæ nastawy zwi¹zane z konfiguracj¹
urz¹dzenia.

Rejestrator Micromon stanowi uproszczon¹
wersjê modu³u m2. Podstawowe ró¿nice w
stosunku do m2 to:
· mo¿liwoæ pomiaru i rejestracji tylko temperatur lub sygna³ów On/Off
· brak bateryjnego podtrzymania zasilania
· brak mo¿liwoci rozbudowy systemu o modu³y rozszerzaj¹ce
· brak mo¿liwoci wspó³pracy z sieci¹ sterowników EKC
· uproszczona procedura konfiguracji
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Modu³ monitoringu Micromon
Przegl¹d systemu

Micromon jako uproszczona wersja m2 mo¿e
monitorowaæ wy³¹cznie temperaturê lub stan
styków zwarte/rozwarte. Sygna³y te pod³¹czone s¹ bezporednio do jego listwy zaciskowej.
Alarmy
Modu³ Micromon zapewnia dwiêkowe i wizualne alarmy, je¿eli wartoæ temperatury
przekroczy uprzednio zaprogramowany poziom. System mo¿na ustawiæ na zdalne sygnalizowanie stanów alarmowych przez po³¹czenie telefoniczne (zewnêtrzne urz¹dzenie wybieraj¹ce) lub przez modem, a tak¿e
za pomoc¹ wiadomoci tekstowych SMS,
o ile pod³¹czono odpowiedni modem GSM.
Mo¿liwe jest zró¿nicowanie sposobu alarmowania w zale¿noci od pory doby i wejcia
pomiarowego, dla którego wyst¹pi³ alarm.
Zabezpieczenia
Bezpieczeñstwo dzia³ania jest zagwarantowane przez zastosowanie kodu dostêpu do
nastaw zwi¹zanych z konfiguracj¹ systemu,
uniemo¿liwiaj¹c tym samym ich zmianê przez
osoby niepowo³ane.
Podtrzymanie bateryjne
Brak.
Uwaga: W przypadku zaniku zasilania
wszystkie zapisane w pamiêci dane pozostaj¹ zachowane i nie s¹ w takiej sytuacji
tracone.

Przegl¹d aplikacji

Po³¹czenia zewnêtrzne
Do modu³u micromon mo¿na pod³¹czyæ bezporednio:
· Czujniki temperatury lub styki zwarte/
rozwarte pod³¹czane na listwie zaciskowej
 max. 16 (8) szt.
· Drukarkê kompatybiln¹ ze standardem
Epson (z³¹cze równoleg³e)
· Komputer PC lub modem (z³¹cze szeregowe RS232)
· 2 zewnêtrzne urz¹dzenia alarmowe

Aplikacja nr 1

micromon wyposa¿ony w czujniki typu PT1000
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Modu³ monitoringu Micromon
Dane techniczne

Napiêcie zasilania
Wywietlacz
Obs³uga
Wejcia sygna³ów

230V +10/-15%, 50/60 Hz
Graficzny LCD, 240 x 64
Przyciski na panelu czo³owym i/lub komputer PC
Maksimum 16 (8) wejæ pomiarowych temperatury
do pod³¹czenia czujników temperatury Pt1000
lub sygna³ów On/Off (styki zwarte/rozwarte).

Dok³adnoæ pomiarów
z czujnikami Pt1000
Rejestracja danych
Przekaniki alarmu (2 szt.)
Z³¹cze drukarki
Podtrzymanie bateryjne
Transmisja danych
Jêzyki
Temperatura otoczenia
W czasie transportu:
W czasie pracy:
Wilgotnoæ:
Obudowa
Zamawianie

-20 do +70 °C
0 do +55 °C
20  80 %RH
IP20

Typ

Numer kodowy

Patrz dane dla EKC201/301
Max. pojemnoæ 2 MB.
Obci¹¿alnoæ: 24 V / 50Hz, 1A
Równoleg³e (standard EPSON)
Brak
RS 232
angielski, niemiecki, francuski, w³oski, hiszpañski, duñski,
polski i inne

Ilo æ wej æ

Pamiêæ
w MB

Max. ilo æ wej æ przy pamiêci
min. 1 rok (1)

080Z8171

Micromon

8

2

8

080Z8172

Micromon

16

2

16

Akcesoria

Opis

Nr kodowy

Czujnik AKS12 z kablem 1,5m

084N0035

Czujnik AKS12 z kablem 3,5m

084N0039

Czujnik AKS12 z kablem 5,5m

084N0038

Czujnik EKS111 PTC z kablem 3,5m

084N1163

m2 kabel do drukarki 3m
odpowiedni do Micromon

080N8401

m2 kabel do komputera i modemu 9-pin 'D'
odpowiedni do Micromon

080N8400

Oprogramowanie Central Station

OCSWR5030

Wymiary i waga

Masa: 1,65 kg
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