SYSTEM “MASZ-1” - to Mobilna Aplikacja Steruj¹ca Zasuwami w oparciu o technologiê
GSM. Zestaw sk³ada siê z aplikacji na urz¹dzenia z systemem operacyjnym Android oraz
uk³adu zasilaj¹co-steruj¹cego. System mo¿e byæ dostarczany jako kompletny produkt
wraz z zasuwami (klinowymi lub no¿owymi) i odpowiednimi do nich napêdami lub byæ
adaptowany do zaistnia³ych warunków (zasuwa lub zasuwa z napêdem).

Aplikacja

Sterowanie

Napêd

Zasuwa

PRZEZNACZENIE
SYSTEM MASZ-1 przeznaczony jest do sterowania zasuwami w miejscach oddalonych
od operatora, gdzie jest dostêpne zasilanie i dostêpny sygna³ GSM, lecz nie mo¿liwe
lub nieop³acalne jest po³o¿enie kabli do sygna³ów steruj¹cych np.:

!
!
!

Nap³ywem œcieków do przepompowni rozrzuconych w terenie,
Zbiornikami retencyjnymi, zbiornikami wody deszczowej lub zbiornikami wód
procesowych*,
Zasuwami na ruroci¹gach i kolektorach.

* Czêstotliwoœæ regulacji zale¿na od parametrów napêdu.

ZALETY SYSTEMU

!
!
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!
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Zdalne otwieranie i zamykanie zasuwy,
Mo¿liwoœæ ustawiania stanów poœrednich w aplikacji np. 20%, 47% ,etc.,
Niskie koszty eksploatacji - komunikacja SMS-em pomiêdzy dowolnymi kartami SIM,
Komunikacja dwukierunkowa (informacje zwrotne o stanie zasuwy - potwierdzenie
stopnia otwarcia zasuwy, rodzaj awarii),
Mo¿liwoœci dowolnej konfiguracji zestawu: ró¿ne zasuwy, ró¿ne napêdy, etc.,

STEROWANIE ZASUWAMI POPRZEZ SMS

SYSTEM “MASZ-1”

OPIS DZIA£ANIA

!
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Wybór zasuwy z bazy (rozwijana lista),
Sprawdzenie stanu zasuwy (odpytanie sterownika) odnoœnie procentowej wartoœci otwarcia
zasuwy lub przes³anie komunikatu o b³êdzie (awarii): zasilania,przeci¹¿eniu silnika etc. ,
Ustawienie wartoœci zamkniêcie/otwarcia w aplikacji poprzez suwak,
Zatwierdzenie i wys³anie polecenia do sterownika,
Ustawiane zadanej wartoœci otwarcia b¹dŸ zamkniêcia zasuwy przez sterownik,
Informacja zwrotna potwierdzaj¹ca wykonanie zadania.

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
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Zdalne otwieranie i zamykanie zasuwy,
Mo¿liwoœæ ustawiania stanów poœrednich zasuwy przy pomocy umieszczonego w aplikacji
suwaka np. 20%, 47% ,etc.,
Automatyczny pomiar czasu otwarcia/zamkniêcia zasuwy,
Sprawdzanie poprzedniego stanu zasuwy - dwukierunkowa komunikacja sms-owa,
Komunikaty systemu: procent zamkniêcia, awarie zasilania, awaria wy³¹cznika silnikowego,
awaria termika w silniku,
Powtarzalnoœæ procentowej wartoœci otwarcia/zamkniêcia zasuwy,
W standardzie sterowanie napêdami 400V lub 230V, opcjonalnie sterowanie napêdem 24V.
Wspó³praca z napêdami ró¿nych producentów,
Mo¿liwoœæ obs³ugi nawet do 100 zasuw z jednego modemu z kart¹ SIM,
Lista - tworzenia w³asnej bazy zasuw z opisami i adresami sterowników,
Alfabetycznie ustawiane wpisy w bazie zasuw,
Dopuszczalna liczba cykli regulacji na godzinê jest uzale¿niona od parametrów napêdów (inne
napêdy s³u¿¹ do ci¹g³ej i szybkiej regulacji i dozowania a inne do pracy sporadycznej),
Standardowy kabel pomiêdzy szafk¹ a napêdem wynosi 10m, inne d³ugoœci realizujemy na
¿yczenie klienta.

MO¯LIWE KONFIGURACJE SYSTEMU:

!
!
!
!

Aplikacja + RZS
Aplikacja + RZS + Napêd
Aplikacja + RZS + Napêd + Zasuwa
Aplikacja + RZS + Napêd + Zasuwa + Smartfon

Aplikacja - obs³uguje urz¹dzenia z systemem Android od wersji 2.3.
RZS - rozdzielnica zasilaj¹co-steruj¹ca z modemem GSM, do ka¿dej zasuwy przypisany jest
oddzielny sterownik, jeden modem GSM (1 karta SIM) mo¿e obs³u¿yæ do 100 sterowników zasuw.
Napêd - system dzia³a niezale¿nie od producenta napêdów (Auma, Centork, etc.)
Zasuwa - najczêœciej stosowane s¹ zasuwy no¿owe i klinowe, ale system mo¿e byæ stosowany
równie¿ do zaworów kulowych w tym równie¿ æwieræ obrotowych (decyduje czas
otwarcia/zamkniêcia zasuwy)
Smartfon - urzadzenie z systemem android umo¿liwiaj¹cy obs³ugê aplikacji.
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