
Ismertetés:

Az ECO-MOD-CLOUD SYSTEM egy a vele kompatibilis gépészeti és villamos vezérlő rendszereknek automatikus bekapcsolódást biztosító szaba-
don (helymegkötés és felületmegkötés nélkül elérhető integrált rendszer, mely a szokásos felügyeleti funkciókon túl további integrált modulokat 
foglal magába.
Ezen modulok segtségével (mely modulokat az előfizetők tetszőlegesen választhatnak és válogathatnak össze) a felhasználók, több információt, na-
gyobb kényelmet, gyorsabb üzemeltetési menetet, hatékonyabb, energiatakarékosabb működést érhetnek el.

A rendszerhez kapcsolódás egyik költséghatékony lehetősége a ECMS-CLOUD-MBWF-GW
készülék, mely vezetékes kommunikáción képes kapcsolódni vezérlő kontrollerekhez, rádiós eszközökhöz, s őket Plug&Play módon képes automati-
kusan az ECO-MOD-CLOUD rendszerbe kapcsolni.

A felhasználó az előfizetésének megfelelő felületen, a számára hozzáférhető szolgáltatásokat veheti génybe.

Az eszköz többszörös és többszintű hitelesítésen keresztül kapcsolódik a CLOUD rendszerbe. A felhasználó informatikai rendszerébe külső belépés, 
behívás nem kezdeményeződik, s nem épül fel, így az ECO-MOD-CLOUD rendszer egy magasabb biztonsági szintű működést valósít meg, mint  a 
hagyományos felügyeleti rendszerek, ahol minden esetben a betekinteni kívánó személy (felhasználó, vagy szerviz) kezdeményez behívást az infor-
matikai rendszerbe ezzel biztonsági rést képezve a felhasználó rendszerében. Ezen megoldást egyre kevesebb helyen engedélyezik, ugyanakkor 
ilyen helyeken is igény a bárhonnan való rendszer elérés. Erre nyújt lehetőséget az ECO-MOD-CLOUD rendszer.

A felhasználók az elérés tekintetében nincsenek számítógéphez kötve, az elérés működik számítógép, tablet (iPad és Android), okostelefonok 
(iPhone, Android, BlackBerry ...) bármely teljes értékű böngészőt futtani képes eszközről.

ECO-MOD-CLOUD SYSTEM igénybevehető szolgáltatásai:
           

 » ECO-MOD-CLOUD BMS      >  grafikus felhő alapú felügyeleti rendszer, integrált ügyfélkapu és üzemeltetési napló modullal

 » ECO-MOD-DOCTAR     >  rendszerbe integrált dokumentum tár

 » ECO-MOD-METEO     >  konkrét földrajzi koordinátára vonatkozó (átlagosan 30km-es pontossággal) valós meteorológiai adatok.  
     Előrejelzési lehetőségek 24 óra, 2-3-4 nap.

 » ECO-Control App.     >  integrált közvetlen kezelést biztosító okostelefonos app. beépített energetikai modullal

 » ECO-MOD-Analytics    >  integrált analitikai modul. A rendszer által regisztrált és előre kalkulált adatokat, vagy akár ezek   
     tetszőleges külső adatbázisokkal (SAP, gyártási adatok, beléptető rendszer ... bármely SQL szerver alapú  
     adatbázis) való összerendelését biztosító, s a kapcsolt adatokat is analizáló és automatikus  
     kimutatásokat készítő modul. 
     Összetett analízisek, elemzések egyetlen kattintásra.
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technIkaI adatok:

Megtáplálás:   12...24V DC  ± 10% 
    kettősszigetelésű tápegység,  
    vagy kapcsolóüzemű   
    DC tápegység (S8JX)
 
Teljesítmény:    35VA/1,5A

Üzemi körny. hőmérséklet:    0 …40°C
Maximális páratartalom:        90%, nem kondenzálódó
Védettség:                               IP-20

RF működési frekvencia:      868Mhz
RF hatótávolság:   0-20...30m környezeti   
    adottságoktól,    
    terepviszonyoktól függően

Modbus csatlakozás:              D, D/, GND, RS-485 
Mobus sebesség:                    19 200 b/s

IP csatlakoztatás:                   LAN csatlakozó, RJ45
IP beállítások, sebesség:        DHCP, 10Mbit/s

Informatikai környezet:

A telepítés helyszínén a tűzfalon portszűrés kifelé irányban ne 
legyen aktív, ha működik ilyen, akkor a CLOUD (Mol-Control Kft) 
szolgáltató által megadott port engedélyezése

Kapcsolódás a felhőbe ECMS-CLOUD-MBWF-GW segítségével: 

A létesítménye, épülete gépészeti rendszer szerint összeállított konfiguráció megvásárlását követően (a konfiguráció az ön előzetes kérése szerint 
kerül beállításra, s átadás előtt letesztelésre) azt szakemberrel (villanyszerelő, technikus) szereltesse be, telepíttesse létesítményébe. A kapott tervek 
és bekötési rajzok szerinti szerelések elvégzését követően ellenőrizze, hogy a megfelelő feszültségszintek, kommunikációk kerültek bekötésre
a berendezés megfelelő pontjaira.
Amennyiben erről meggyőződött csatlakoztassa internet kábelét, router közbeiktatásával (szükség esetén vegye igénybe szakember segítségét, 
vagy forduljon CLOUD szolgáltatójához) s kapcsolja be berendezését (-seit).

A központi egység automatikusan megkeresi a számára ismert rádiós és kábel kommunikációs eszközöket, felépíti velük a kommunikációt, s ezt 
követően automatikusan kezdeményezi a felcsatlakozást a felhőbe.
Amennyiben önnek van valamilyen CLOUD szolgáltatásra vonatkozó előfizetése, akkor rendelkezik egy vagy több jelszóval az előfizetői cso-
magjának és igénybevett szolgáltatásainak megfelelően.
A rendszerbe való belépést s a rendszer moduljainak használatát ezen jelszavak segítségével kezdeményezheti, kezdeheti meg.
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