
STADSNÄT

Enkelt system för övervakning av noder i Stadsnät

TCW241 en övervakningsenhet utvecklad för 
 temperatur, fukt, rök, vatten inträngning, fläktar, 
UPS, skalskydd mm i noder, teknikbodar och 
 apparatskåp samt stora nätverk.

Det är ett tillförlitlig och enkelt system som med 
hjälp av programvaran TC Monitor gör det lätt  
att få en överblick över statusen på ett stort antal 
noder i ett Stadsnät. Övervakningen kan även 
göras direkt i mobilen, Android och iOS.

Med enheten kan larm genereras och relä utgångar 
aktiveras, antingen automatiskt eller fjärrstyras 
manuellt för att starta om enheter, starta fläktar 
eller sätta på element.

Enheten kan levereras förkonfigurerad för enkel 
installation men kan också konfigureras via ett 
webbgränssnitt.

Referens till kundcase
Götene Elförening valde TCW241 och TC  Monitor 
som lösning för övervakning av noder. Redan 
under tidigt skede fick vi återkoppling.

– ”Kylaggregatet i en av våra noder  
gick sönder och tack vare temperatur-
larmet kunde vi hindra överhettning och 
eventuell brand...” 
Johan Bystedt, affärsområdeschef fiber, på Götene Elförening.

Götene Elförening har valt att montera utrustning
en på ett hyllplan som lätt kan sättas i 19" rack 
och konfigurerade enheterna före installationen 
vilket sparat tid i fält.

Nodpaket – Basic
 Styr och övervakningsenhet TCW241

 Temperaturgivare

 Rökdetektor

 Dörrkontakt

Pris: 2 590:-

TC Monitor – Programvara för 
övervakning

 Pris max 10 enheter  0:-
 Pris 11–100 enheter  3 680:-
 Pris 101–200 enheter    5 510:-
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TCW241 är hjärnan i övervaknings-
systemet 
Till styrenheten kan en rad olika sensorer kopplas 
för övervakning av driftsmiljön och skalskydd. 
Utgångarna kan användas för att styra utrustning 
på plats. Enheten kan användas ensam för mindre 
styruppdrag eller som en del av större styr och 
övervakningssystem.

Upp till åtta givare för temperatur, temperatur/luft
fuktighet, CO2, ström och/eller spänning kan an
slutas till enheten. Dessutom har den fyra analoga 
ingångar för anslutning till givare eller signaler från 
andra system samt fyra digitala in  gångar som 
kan anslutas till t.ex. rörelse detektor, dörrkontakt, 
brandvarnare, gaslarm eller larm/statusutgång 
från andra system.

För styrning av externa funktioner finns två relä  
utgångar som kan styras via webbgränssnittet, 
SNMP eller med villkor för de olika ingångarna.

XML/JSONfil med alla övervakade parametrar 
kan återkommande laddas upp på server med 
HTTP Post, servern kan även svara med komman
don för reläutgångarna.

Teknisk specifikation
 Övervakning och reglering/styrning (kan t.ex. 

fungera som termostat eller hygrostat för styr
ning av värme, kyla eller avfuktare).

 Lösenordskyddad webbaserad konfigurering 
och styrning.

 8 temperatur, temperatur/luftfuktighets, CO2, 
ström eller spänningsgivare kan anslutas.

 4 analoga ingångar med mätområde max 
010VDC, kan skalas om vid konfigurering.

 4 digitala ingångar för potentialfria kontakter 
eller 5VDClogik.

 4 reläutgångar med växlande kontakter,  
max 30VAC/24VDC och 3A.

 Kan skicka email vid larm och händelser.

 Hanterar SMTP med autentisering (även SSL).

 SNMP v.2.

 Kan skicka SNMPtraps vid larm och händelser.

 HTTP och XML API kommandon.

 Fjärruppdatering av firmware.

 Matningsspänning 1032VDC  
(Nätadapter ingår ej, se relaterade produkter).

 Fäste för montering på DINskena eller på vägg.

http://www.acandia.se
http://t.ex

