RF324 ääni- ja valohälytin
Diligence™ WiFi RF324 on erillinen hälytin käytettäväksi Diligence
WiFi loggereiden kanssa. RF324 vastaanottaa loggerin lähettämän
hälytyksen WiFi verkon kattavuusalueella. Kun hälytys laukeaa,
hälytin vilkuttaa punaista LED valoa (punaisen, läpinäkyvän
takaosansa läpi) ja päästää hälytysääntä (9 hälytysäänivaihtoehtoa). Hälytysviestit kulkevat langattomassa Wifi verkossa ja
niitä voi tarkastella ilmaisella tietokoneohjelmalla.
RF324 on suunniteltu käyttämään verkkovirtaa, mutta siinä on
ladattava
litiumpolymeeriparisto
helpottamaan laitteen sijoittamista ja antamaan joksikin aikaa virtaa esim. sähkökatkon ajaksi.
Ilmaisella tietokoneohjelmalla voi tehdä asetuksia, liittää loggereita
verkkoon ja katsella hälytystietoja. Ohjelma on ladattavissa
osoitteesta: www.comarkinstruments.com/software.
RF324 hälytin voidaan kiinnittää seinään tai muulle pystysuoralle
pinnalle telineen ja ruuvien tai kiinnitysalustan avulla.
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Toimii vain Diligence WiFi loggereiden kanssa
Havaitsee Diligence WiFi loggerin laukaiseman hälytyksen
Äänihälytys, sisäänrakennettu kaiutin (SPL 100dBA @1m)
Valohälytys: vilkkuva LED valo näkyy hälyttimen
punaisesta, läpinäkyvästä takaosasta
Varmatoiminen, toimii myös silloin, kun tietokone on kiinni
Ohjelmointi helppokäyttöisellä, ilmaisella ohjelmalla
(lataa osoitteesta www.comarkinstruments.com/software)
Käyttölämpötila -20 …+60°C (-4 … +140°F)
Hälytysäänet ja niiden voimakkuus säädettävissä
Hälytyksen mykistystoiminto
Signaalin voimakkuuden ilmaisin
802.11b mukainen
Suojausluokka IP55
Ladattava litiumpolymeeriparisto helpottamaan laitteen
sijoittamista ja antamaan virtaa sähkökatkon aikana
Toimitukseen kuuluu seinäteline, micro USB kaapeli ja
verkkolaite

Comark Instrumentsin Cloud palvelun avulla
tietoja voi käsitellä missä tahansa laitteella,
jossa on internetyhteys.
Etäkäytä loggereita ja tee asetuksia, mm.
muuta hälytysrajoja.
Cloud palvelun edut:

•
•
•
•
•

Tietojen tallennus on-line -tilassa
Useiden kohteiden tarkastelu
Tietojen katselu mobiililaitteella
Useita käyttäjiä
Sähköposti-ilmoitukset hälytyksistä ja
loggerin vaatimista toimenpiteistä

Kysy lisätietoja.

Tekniset
Tiedot
RF324 ääni- ja valohälytin
Tiedot

Minimi

Tyypillinen

Pariston kesto
USB jännite

4.5V

5V

Hälytysäänen voimakkuus
-20°C (-4°F)

Yksikkö

2

Päivä

5.5V

V d.c.

100

Käyttölämpötila

Hälyttimen mitat

Maksimi

dBA @ 1m
+60°C (+140°F)

°C (°F)

mm

Korkeus

97.3

Leveys

71.3

Syvyys

30.52

RF324 hälytysjärjestelmä
! Loggeri hälyttää

Valo- ja äänihälytys
hälyttimestä

Loggeri lähettää tiedon
hälytyksestä WiFi reitittimelle

Tieto hälytyksestä
lähetetään hälyttimelle

Jälleenmyyjä:

TAKUU
Comark laitteilla on vähintään yhden vuoden takuu, jollei toisin ilmoiteta.
Lämpötila-antureiden takuu on 6 kuukautta. Muilla antureilla ja elektrodeilla ei
ole takuuta, koska emme pysty vaikuttamaan käyttöolosuhteisiin. Comarkin
takuu kattaa valmistus- ja komponenttiviat tuotteista, jotka palautetaan
Comarkille, ja takuu on voimassa maailmanlaajuisesti. Takuu ei vaikuta
lakisääteisiin oikeuksiin.
Kehitämme jatkuvasti tuotteitamme, joten pidätämme oikeuden tuotemuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Laadunvalvontajärjestelmämme kattaa
kaikki tuotteet ja noudattaa standardia BS EN ISO 9001:2008 koskien elektronisten
mittalaitteiden ja –varusteiden suunnittelua, valmistusta, toimituksia, huoltoa,
korjausta ja kalibrointia.
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