
Ponosno vam predstavljamo najnovejšega brata iz družine Mobi

6 digitalnih vhodov | 4 analogni vhodi | 4 relejni izhodi
Daljinski in lokalni nadzor | Programiramo ga s preprostimi ukazi
Opozorila več prejemnikom o lokalnih dogodkih (SMS, klic, e-pošta, klepet, HTTP ...)

Avior je naprava (DIN montaža) za nadzor in krmiljenje preko WiFi in mobilnih omrežij.
Avior lahko deluje kot pasivni daljinski upravljalnik, ki ga upravljajo oddaljeni ukazi (CLOUD) ali kot
programabilni krmilnik, ki izvaja ukrepe za odziv na dogodke na lastnih vhodih.
Avior ima veliko vhodnih, izhodnih in komunikacijskih kanalov, prek katerih se proži dogodke:
 Šest digitalnih vhodov, vključno s števcem impulzov in funkcijami števca časa
 Štiri programabilni analogni vhodi (4 … 20mA, 0 … 10V, NTC )
 Štiri relejni izhodi
 Vmesnik Wiegand
 Infrardeči oddajnik in sprejemnik (Philips RC-5 protokol)
 Com port (za upravljanje in pregled nastavitev)
 Lokalni in oddaljeni dostop
 Dvojno napajanje z nadzorom in števcem delovnega časa
 Rezervna baterija s števcem za nadzor in delovni čas
 Vmesnik za SDcard do 32 GB (Loging, Backup itd.)
 Nadgradnja iz oblaka (ukazno)

Avior lahko sprejema in pošilja ukaze po e-pošti, klepetalnicah, HTTP povezavah.
Vse enote zagotavljajo brezžično WiFi in Bluetooth komunikacijo.



Dodatne funkcije, ki so na voljo za enote, opremljene z GSM/GPRS komunikacijo za omrežja 2G, 3G in
4G:
 Pošiljanje in prejemanje SMS-ov
 Pošiljanje in sprejemanje telefonskih klicev
 Predvajanje zvočne datoteke med telefonskimi klici
 Zaznavanje ukazov na tipkovnici med telefonskimi klici
 Zagotavljanje nadomestnih povezav, kadar WiFi ni na voljo

Dodatki

- Na voljo več vrst anten : mini gumirana 5,5 cm, z magnetnim nosilcem, z nalepko za na
plastične, lesene itd. površine.

- Link kabel za nastavitev in sinhronizacijo modula.
- Temperaturno tipalo za zajem temperature.

Cene
Cena Akcijska cena

Avior WiFi (nap. 230VAC, 24VDC) 156,00 € 117,00 €
Avior WiFi + 2G (nap. 230VAC, 24VDC) 214,40 € 160,80 €
Avior WiFi + 4G(nap. 230VAC, 24VDC) 262,40 € 196,80 €

                      Cene so brez DDV

Akcija velja do 15.05.2019

Zastopa in prodaja :
Legada d.o.o.

Ul.15.maja 2, SI-6000 Koper
Tel.: +386(0)5 90 54 402

www.legada.com , info@legada.com


