ETNA I/O
ETNA
Etna er Leax bud på en “Machine-to-machine” (M2M) platform, hvorpå kundespecifikke applikationer
kan bygges. Platformen er designet ud fra ønsket om et kompakt og alsidigt stand alone I/O modul, en
dataserver som indkapsler det praktiske omkring kommunikationen med I/O modulerne i marken samt
en database interface driver, så data fra modulerne kan aflevers direkte i en database og indgå i kundens
forretningsprocesser.

Etna I/O modulet indeholder GPRS/SMS kommunikation og et stort antal input og output klemmer med
alsidige specifikationer. Modulet har indbygget strømforsyning, der ud over modulet selv kan levere 24V
100 mA til eksterne enheder, f.eks. tryktransmittere m.v. Modulet kan fåes indbygget i en IP65 boks, eller 9
modul DIN skinne boks.
Enheden velegnet til overvågning af fødevarebutikker (frysere, køleskabe m.m), sommerhuse, produktionsanlæg og andre steder, hvor man ønsker kontrol og overvågning uden at behøve at være til stede hele
tiden.

Data Server:
Leax har udviklet software til at varetage
kommunikationen med I/O modulerne,
en “Communication Manager” eller kort “ComMgr”.
I/O modulerne sender data til og modtager data fra
ComMgr.
ComMgr kan også kontakte I/O modulerne på vejne
af klienter, f.eks. kundens egne applikationer

M2M Tool:
Til opsætning, overvågning og fejlfinding af
moduler har Leax udviklet “Leax M2M Tool”.
Med Leax M2M Tool kan man se hvilke enheder der
er på ComMgr, informationer om hvordan, hvornår og hvor meget modulet har kommunikeret med
ComMgr. Det er også fra Leax M2M Tool det enkelte moduls regelafvikler opsættes, ligesom I/O modulets
firmware kan opdateres herfra
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I/O Modulet:

Specifikationer
Mekanisk:
Modulet kan leveres indbygget i en 9 modul DIN skinne boks, eller en IP65 indkapsling.
Kontakt Leax for yderligere information.
Tilstanden på ind og udgange, samt kommunikation vises på fronten af modulet med lysdioder.
GSM SIM kortet kan placeres i modulets front, tilgængeligt for brugeren, eller bag fronten utilgængelig for
brugeren.

Strømforsyning:
230VAC primær forsyning
12-28VDC ekstern forsyning
Modulet kan forsyne 24VDC/100mA med primær 230VAC forsyning tilsluttet

Kommunikation:
GSM GPRS
SMS
ISM radio til 430/860 MHz lokalnet
Alt data tidsstemples med enhedens ur inden afsendelse

Indgange:
4 S0 pulstæller indgange 32 bit
4 Event/Alarm indgange
4 Analog indgange, 0-20 mA eller 0-10 V

Udgange:
4 relæer 5A/250V med skiftekontakt
1 Analog udgang, 0-20 mA eller 0-10 V
2 Åben kollektor udgange, 0 - 24V, max 100 mA

Serielle snitflader:
1 RS232 med HW handshake RTS/CTS
M-Bus master, med forsyning af op til 50 M-Bus slaver

Regelafvikler:
Modulet har indbygget en regelafvikler, som kan udføre aktioner på baggrund af logiske tests, SMS betjening
eller urprogrammer.
Der kan defineres op til:
16 aktioner
16 logiske tests, som udover alle indgange og udgange indbefatter 16 flag og 16 timere
Op til 2000 programmeringspunkter for urprogrammer
3 intervaltimere
16 SMS numre som kan sende kommandoer til modulet. De enkelte numre tildeles rettigheder individuelt i
forhold til den enkelte SMS kommando
16 SMS kommandoer som kan defineres med Leax Tool og overføres til enheden

