Driftslarm Eventum III
Eventum III övervakar temperaturförändringar och olika typer
av fel, t.ex strömavbrott, ventilation etc. Larmstatus visas i
klartext, och larmgränser kan enkelt ändras direkt på
systemet. Eventum III har stöd för minicall, och kan spela
upp förinspelade meddelanden vid larm. Det finns även
möjlighet att att skicka SMS med GSM/3G-modul.
Uppringning sker som standard via fasta telenätet med
möjlighet till GSM/3G. Sensorerna finns i både trådbundet
och trådlöst utförande. Inbyggda funktioner för
utekompensering och automatisk sänkning av
larmgränserna. Eventum III kan också styra fläktar eller spjäll
för nödventilation.
Eventum III har möjlighet till internetkommunikation, vilket
innebär att samtliga inställningar, såsom telefonnummer,
temperaturgränser, jourlistor etc kan ändras via en websida.
Det går även att se status på ingångar, kurvor för loggad
temperatur etc. direkt på websidan.

Enkelt handhavande
På driftslarmets framsida sitter en manöverpanel med en
tydlig display och ett lättanvänt menysystem. Under normal
drift visas temperatur och max/min-gränser för ingångarna.
Larm indikeras genom att skriva ut namnet på ingången i
klartext. Även status på GSM/3G-modulen och
internetuppkopplingen visas.

Internet
Med Internetaccess öppnas helt nya möjligheter för att se status o justera larmgränser eller
ändra telefonnummer oavsett var du befinner dig. Du kan även se en logglista med de senaste
händelserna t.ex larm, om någon ändrat larmgränser etc.
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Larmgrän
Larmgränser
änser
Med websidan är det enkelt
att ändra larmgränserna. Alla
ingångar, min- och maxgräns,
kompensering och kritisk
temperatur finns samlade på
samma sida tillsammans med
uppmätt temperatur.

Stöd för jourlistor
Med Internetaccess går det snabbt o enkelt att själv ändra ordning eller kanske avaktivera något
av de telefonnummer som ska ringas upp vid larm. Dessutom finns det möjlighet att fördefiniera
4st jourlistor som enkelt aktiveras med några få klick.
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Temperaturlogg
Inbyggt i larmet finns
en enklare
temperaturlogg som
presenterar bl.a minoch maxtemperatur
som värden direkt i
displayen. Med
internetmodulen kan
man få en mycket
utförligare logg i form
av en en graf med
valbart tidsintervall
och högre upplösning.
Det finns även möjlighet att skriva ut grafen.

Automatisk ändring
av larmgränser
För de fall där
temperaturgränserna
måste ändras
regelbundet efterhand
som djuren blir äldre,
tex för slaktkycklingar,
finns det möjlighet att
låta larmet sköta detta
automatiskt. Genom
att mata in ett antal
nyckelpunkter i en
kurva kan larmet
sedan räkna ut
mellanliggande punkter och självt justera temperaturen varje dag. Varje ingång kan ha unika
kurvor, eller så kan en kurva kopieras till alla temperaturingångarna. Det går att göra dels via
manöverpanelen och, om internetmodulen är installerad, även via websidan.

Tekniska data
 Max 16 temperaturingångar
 Max 25 NC/NO ingångar
 Inbygd telefonuppringare
 Integrerad utekompensering
 GSM/3G-modul som tillval
 Autmatisk tempsänkning
 Trådbundna och trådlösa sensorer
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 Inbyggd batteri back-up
 Godkänt av LF/Agria
 Enkelt handhavande
 Svensktillverkad
 Röstmodul som tillval
 Styrning av nödventilation
 Intenet-access som tillval
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Övriga funktioner
Förutom de funktioner o möjligheter som kort beskrivs här så finns det även en logglista där alla
händelser sparas. Förutom larmhändelser så loggas även när larmgränser ändras, om batteriet
börjar bli dåligt, defekta säkringar etc. Vi kan även övervaka att allt är OK med larmanläggningen
o se fullständig status på systemet t.ex att det finns nätspänning, defekta säkringar, signalstyrka
på GSM/3G etc.

Uppgradering
Har du ett äldre Eventum II system är det inga problem att uppgradera det för att erhålla de
senaste funktionerna inkl Internet access. Kontakta oss för mer information.

Tillbehör
Vi tillhandahåller även alla typer av sensorer etc som behövs för att få ett komplett system t.ex
sensorer för strömavbrott o minimiventilation, vattentrycksgivare, CO2-sensorer, sirener, blixtljus
etc. Kontakta oss för mer information.

Om företaget
Scandinavian Electronics larmsystem för djurstallar och växthus har funnits sedan 1990.
Larmanläggningarna vi utvecklar, tillverkar o marknadsför har idag blivit ett begrepp och vi är
klart marknadsledande för denna typ av produkter. Alla huvudenheter utvecklas och tillverkas i
egen regi här hos oss. Försäljning sker direkt från oss eller via någon av våra samarbetspartners.
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