CMe serija – CMe2100

CMe 2100
GSM/GPRS M-Bus Master centralna enota

G3

CMe2100 (gen.3) je prilagodljiva in cenovno ugodna GSM/GPRS M-

Bus Master centralna enota. Pripravljena je za uporabo z vsemi števci,
ki uporabljajo standarden M-Bus protokol. CMe2100 uporablja odprte
protokole za hitro in enostavno integracijo v sistem. Lahko se nastavlja
preko SMS sporočil, nadgradnja strojno-programske opreme pa je
možna na daljavo. Zaradi prilagodljive oblike in fleksibilne zasnove je
preprosto najmočnejša GSM/GPRS M-Bus Master centralna enota na
trgu.

PRIPRAVLJEN ZAUPORABO
CMe2100 je pripravljen za uporabo brez potrebe po dodatni
konfiguraciji na terenu. Na ta način se zmajšajo stroški
instalacije ter napak pri rokovanju z napravo. CMe2100
takoj ob priklopu prične z pošiljanjem statusa instalacije ter
z odčitavanjem števcev.

FLEKSIBILNOST
Fleksibilna zasnova na podlagi IR optične povezave omogoča enostavno
dodajanje razširitvenih modulov. Napravi lahko dodamo razširitveni
modul serije CMeX10, s katero lahko povečamo število na 256 dodatnih
števcev. Na podlagi zahtev na trgu se novi razširitveni moduli nenehno
razvijajo.

STANDARDNI ODPRTI PROTOKOLI
Uporaba standardnih odprtih protokolov omogoča hitro
integracijo v obstoječe obračunske in analitične sisteme.
Pregledna M-Bus komunikacija preko GSM in TCP deluje z
vsemi programi, ki podpirajo M-Bus standard. CMe2100
lahko pošilja vrednosti števcev z uporabo FTP, HTTP in Epošte. Funkcija poročanja preko E-pošte preprečuje težave,
ki se pojavljajo z požarnimi zidovi ter IT opremo.

CENOVNO UGODNO
CMe2100 zagotavlja nekatere izmed najbolj učinkovite cenovno ugodne
rešitve za odčitavanje števcev. Kvaliteta ter število možnosti ki so na
razpolago, služijo zmanjševanju celovitih stroškov tekom montaže in
uporabe.
ODOBREN ZA PRIHODNOST
CMe2100 je zgrajen na podlagi SUN Java™ tehnologije ki je svetovno
znani programski jezik. Jedro platforme ter knjižnice so izdelane in
preizkušene s strani vodilnih programerskih podjetij. Nadgradnje in
popravki so izvedeni na daljavo, s tem se preprečijo nepotrebni potni
ter drugi stroški.
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Tehnične karakteristike – CMe2100
M-Bus

Mehanske lastnosti
Ohišje

Poliamid

Vmesniki

IR, vgrajen M-Bus Master

Razred zaščite

IP20
35 x 100 x 65 mm (2 DIN moduli)

Teža

120 g

Največje število priključenih
naprav
(programska omejitev)
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Dimenzije (šx v x d)
Montaža

Nameščeno na DIN nosilcu (DIN
50022) 35 mm

Transparenten M-Bus

Antena

SMA ženski

GSM in TCP/IP (programska
omejitev ne velja v Transparentnem
M-Bus načinu)

SIM kartica

Dekripcija

Ne

Tip push-push

Integriran M-Bus Master

Električni prključki

M-Bus standard

EN 13757, polno implementiran
M-Bus dekodirnik

M-Bus baud rate

2400 in 9600 Bit/s

Nominalna napetost

28 VDC

Maks. obremenitev enote

8T/12 mA (se lahko razširi s serijo
CMeX10-13S)

Napajalna napetost

Vijačna sponka. Kabel 1.0-1.5 mm²,
0.5 Nm moment privijanja

M-Bus master vrata

Vijačna sponka. Kabel 0.5-1.5 mm²,
0.5 Nm moment privijanja

USB master vrata

Tip A

USB slave vrata

Tip micro B

M-Bus načini iskanja

Primarno, sekundarno

Omrežje

Mobilno (Radijsko)

Maks. dolžina kabla

1000 m (100 nF/km, maks. 90 Ω)

Električne lastnosti

Splošno

Nazivna napetost

100-240 VAC (+/- 10%)

Spomin za notranjo uro

12 h

Frekvenca

50/60 Hz

Natančnost notranje ure

<2 s/dan

Poraba energije (maks.)

<6 W

Skripta (ukazne vrstice)

Poraba energije (nom.)

<1 W

Inteligentne skripte za aktivno
generiranje vsebine

Kategorija

CAT 3

Strojono/programska nadgradnja HTTP
Pošiljanje podatkov

Okoljske lastnosti

HTTP, FTP, SMTP (e-mail), SMS

Temp. delovanja

-20 °C do +55 °C

Shranjevanje podatkov (primeri)

Relativna vlaga (maks)

80 % RH Temperature do 31 °C,
linearno pade do 50 % RH pri 55 °C

Število naprav

15 min.
vrednosti

Urne
vrednosti

1

~200 dni

~800 dni

Območje delovanja

0-2000 m

32

~6 dni

~25 dni

Onesnaževanje

Stopnja 2

64

~3 dni

~12 dni

Uporaba

V zaprtih prostorih. Zunaj (z uporabo IP67
zaščite)
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~1 dan

~6 dni

Temp. skladiščenja

-40 °C do +85 °C

Uporabniški vmesnik
Zelena LED

Napajanje

Rdeča LED

Napaka

Rumena LED

GSM status

Modra LED

USB aktiven

Tipka

Tovarniške nastavitve

Konfiguracija

SMS, HTTP, GSM CSD, Telnet

Mobilno omrežje
GPRS razred

Do 12

Frekvenčni pas

850/900/1800/1900 MHz

Odobritve
EMC

EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN
301489-1, EN 301489-7

Varnost

EN 61010-1, CAT 3
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