Elara

Niscayah on tuottanut erilaisia etäpalveluja jo
vuosien ajan. Olemme määrätietoisesti kehittäneet osaamistamme alati kehittyvien teknologioiden hyödyntämisessä asiakkaidemme
parhaaksi.
Elara on sähköistämättömien kohteiden kuten
kuljetuskonttien ja perävaunujen pitkäaikaiseen
seurantaan tarkoitettu paikannin. Se saa paikkatietonsa GPS:ltä ja välittää tiedot GSM-verkon avulla. Laite voidaan asettaa lähettämään
paikkatietoa määrävälein, kysyä sen sijaintia,
asettaa se reagoimaan liikkeeseen tai ulkoiseen
kosketintietoon. Elara on varustettavissa erikokoisilla paristopaketeilla ja parhaimmillaan se
toimii ympäri vuoden yhdellä paristolla. Elara on
suunniteltu vastaamaan vaativien sääolosuhteiden asettamiin vaatimuksiin sekä käyttölämpötila-alueen että ulkoisten rasitteiden puolesta.

Rakenne
Suomessa valmistettu Elara on monipuolinen ja
asiakkaan tarpeiden sekä valvottavan kohteen
asettamien vaatimusten ja rajoitusten mukaan
skaalautuva. Suurimman osan ajastaan Elara
viettää valmiustilassa, jolloin se kuluttaa erittäin
vähän sähköä. Laite voidaan asettaa reagoimaan
liiketunnistimeen tai johonkin ulkoiseen anturitietoon, jolloin se herää ja lähettää hälytyksen
sekä tiedon sijainnistaan. Sen toimintaa voidaan
ohjata lukuisilla eri parametreilla tekstiviestein
tai GSM-data -yhteydellä.

Elara mini:
• vesitiivis, iskunkestävä muovikotelo ulkoasennuksiin D413
• pieni koko: 130 x 180 x 35mm
• liitännät ulkoisille antenneille
• vesitiiviit liittimet antureille ja jännitesyötölle
Elara midi :
• vesitiivis, iskunkestävä muovikotelo ulkoasennuksiin D410
• koko: 125 x 125 x 75mm
• paristopaketti F607
• Integroidut GSM- ja GPS-antennit
Elara maxi
• vesitiivis, iskunkestävä muovikotelo ulkoasennuksiin D411
• koko: 175 x 175 x 75mm
• paristopaketti F608
• Integroidut GSM- ja GPS-antennit

Elara

Lisävarusteet
Paristopaketti F607
• 10.5V / 2.2Ah
• koko: 100 x 50 x 15mm
• sopii koteloon D410
Paristopaketti F608
• 10.5V / 16Ah
• koko: 135 x 60 x 65mm
• sopii koteloon D411
GSM / GPS -yhdistelmäantenni C309
• ulkoasennettava “hainevä”
• vesitiivis, kestävä rakenne
• soveltuu ajoneuvoihin
Lämpötila-anturi B220
• lämpötila-anturi sisäkäyttöön
• 40cm kaapeli
• mittausalue -55...+99 °C
Lämpötila-anturi B221
• vesitiivis anturi ulkokäyttöön
• 1.5m kaapeli
• mittausalue -55...+99 °C

Liitännät
• 2 kpl valvontasilmukoita ulkoisille
antureille
• 1 kpl ohituskytkimen liitäntä
• 1 kpl lämpötila-anturiliitäntä
• 2 kpl relelähtöjä kauko-ohjauksiin
• integroitu liiketunnistin
• jännitesyöttö +14...24VDC
• paristoliitäntä +10.5VDC
TellusSoft -ohjelmisto ja Samba55 GSM-modeemi B215 + B225
• TellusSoft -ohjelmisto
• Samba55 GSM-modeemi etäyhteyksien muodostamiseen
• TellusSoft PC-ohjelmiston avulla parametrien
• hallinta on helppoa ja nopeaa.
• Asetukset tehdääna etänä käyttäen GSMdata
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