Wise-I Master

®

Řešení do venkovního i krytého prostředí
Katalogový list

Popis
Wise-I® Wise-I® je bezdrátový systém vytvořený pro venkovní i kryté prostředí, který
monitoruje výskyt hlodavců tak, aby jejich přítomnost byla včas odhalena. Zároveň slouží k
ochraně areálu v případě jejich vniknutí.
Wise-I® je jako “šitý” pro průmyslové závody (potravinářské, automobilové, farmaceutické…),
balící linky, nevyjímaje veřejné objekty jako jsou nemocnice, školy, školky, residenční čtvrtě a
najde uplatnění v mnoha dalších odvětvích.
Wise-I Master® se skládá ze samotné hlavní řídící jednotky, která propojuje až 50 jednotek do
bezdrátové sítě; buď Wise-I Traps®, Wise-I Pir® (senzory) anebo kombinace obou dvou.
Wise-I Master® předává do WisePlan® informace nasbírané prostřednictvím pastí a senzorů
pomocí mobilní sítě. Pouze pro Wise-I Master® je zapotřebí SIM karty a přístup k elektrické sítě
s napětím 230V.
Celý systém komunikuje jedinečným stylem. Pasti a senzory jsou mezi sebou bezdrátově
propojeny, čímž se tvoří neproniknutelná mříž. Právě to dělá z Wise-I® systém s obrovskou
flexibilitou a velkým dosahem, což umožňuje důkladně pokrýt velkoplošné areály.
Wise-I Master® se s vloženou SIM kartou instaluje na zeď a jednotka se zapojuje přímo do
elektrické sítě 230V. V případě výpadku energie se ze záložní baterie, která je zabudováná v jednotce,
zajišťuje nepřetržitý provoz.
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Ovládaní:
Elektronické ovládaní pomocí GPRS údajů
přenášející se do telefonu, počítače a
WisePlan-u®.
Data jsou bezdrátově vysílána kmitočtem
868 MHz do Wise-I Trap® a Wise I Pir®.

Rozměry:

Instalace:
Wise-I Master® se instaluje na zeď ve krytém
prostředí a jednotka se zapojuje přímo do
elektrické sítě 230V, pokud možno v prostřed
pracovního areálu nebo technického objektu.
Wise-Master® se instaluje ve výšce tak, aby
byla umožněna obsluha ve stoje.
K instalaci se používá vrtačka a šroubovák.
Dodávka obsahuje šrouby a hmoždinky
určené pro tvrdý povrch.
.
Délka:
Šířka:
Výška:

175 mm
40 mm
179 mm

Hmotnost:
0,4 kg.
Popis produktu a objednací číslo:
obj.č. 300100
Wise-I Master®
Instalační nářadí:
Šroubovák, vrtačka a vrták do betonu Ø 5
mm.
Napájení:
Pomocí WiseCon® 1.7 metru dlouhého kabelu
zapojeného přímo do elektrické sítě s 230V,
který je také součástí dodávky.

Nutné příslušenství / není součástí dodávky:
SIM karta
Instalační nářadí
obj.č. 300 300
Wise-I Trap®
obj.č. 300 200
Wise-I Pir®

Druh plastu:
PP, Pmma
Třída vzduchotěsnosti (krytí):
IP 44
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