
EcoGuard StatusSensor

Larmsensor för icke-kritiska larm, uppkopplad 
trådlöst med EcoGuard Wireless.

Sensorn används för att ge information om status för t.ex. fläktar, 
tryckvakt, tekniska larm, kontaktorer, närvarogivare m.m. 
Sensorn är endast avsedd att användas i ”icke-kritiska” tillämpningar 
där ingen risk för liv eller egendom föreligger. En stor fördel är den 
räckvidd som erhålls med EcoGuard Wireless som ger denna 
funktion till en låg kostnad.
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Kommunikation: GPRS

Radiomottagare

Funktion vid Local mode-installationer

Används i Local mode installationer där en 
radiomottagare är kopplad till en EcoGuard 
Navigator via IP/Ethernet. Sensorn levererar 
mätvärden trådlöst i fastigheten. 
Radiomottagaren kan ställas in för att skicka 
mottagna paket till EcoGuard Navigator en gång 
per minut för att uppnå lägsta möjliga svarstid. 
Status för sensorn hämtas i EcoGuard Navigator.

Funktion vid CURVES-uppkopplade 
installationer

Sensorn levererar mätdata trådlöst i fastigheten. 
Radiomottagaren levererar mätdata vidare till 
CURVES med GPRS. Mätdata skickas varje halv-
timme till CURVES. Status för sensor hämtas i 
CURVES eller i EcoGuard Navigator.

Kommunikation: IP/Ethernet

Radiomottagare

EcoGuard Navigator (EcoCom)

Exempel nedan: StatusSensor är monterad på en tryckvakt placerad 
över ett fläktfilter. Skickar mätdata trådlöst i fastigheten.

EcoGuard StatusSensor 
monterad på en tryckvakt

EcoGuard StatusSensor 
monterad på en tryckvakt

CURVES

DUC

DUC

Överordnat system

EcoGuard Navigator (EcoCom)

Kommunikation: IP/Ethernet
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Mappning för larm i överordnat system

Sensorn mappas till lämpligt registerpar t.ex. modbus register 
5 och 6. Vid läsning till styrsystem eller överordnat system kan 
användaren nu välja att läsa antal omslag sedan start i modbus 
register 5 och aktuell status på kontakten i modbus register 6. 
I detta exempel erhålls talet 0 i modbus register 5 vid öppen 
kontakt och talet 1 vid sluten kontakt. 

Exempel: 
En ny statussensor installeras med status ”öppen kontakt”. Sen-
sorn sänder värdet 0 en gång per timme, i detta exempel antar 
vi att sensorn sänder ca 15 minuter efter klocktimme, d.v.s. 00:15, 
01:15, 02:15, osv. 
Sensorn är monterad på en tryckvakt placerad över ett fläktfilter.

Händelseförlopp:

Kl. 10:32 överstiger trycket maxvärdet med påföljd att Sensorn 
sluts. Inom 1 sekund översänder sensorn värdet 1. Ytterligare 2 
extra sändningar utförs inom närmaste minut.

Kl. 10:34 sjunker differenstrycket över filtret med påföljd att 
kontaktelementet åter öppnas. Sensorn registrerar nu värdet 
2 men ingen radiosändning sker. 

Kl. 11:15 skickar sensorn ett radiopaket med registervärdet 2. 

Kl. 12:15 skickar sensorn återigen ett radiopaket med register-
värdet 2. 

Kl. 12:47 sluts kontakten återigen och sensorn registrerar värdet 
3. Detta värde skickas med ett asynkront radiopaket omgående 
inom 1 sekund samt ytterligare 2 gånger inom en minut. 

Kl. 13:15 skickas ett synkront radiopaket med värdet 3. 
Sensorn fortsätter att skicka värdet 3 kl 14:15, 15:15, osv.



TEKNISKA DATA

EcoGuard StatusSensor

Kortaste detekterbara pulslängd:  1 sekund

Maximal kontaktresistans:   100 ohm

Maximal kapacitiv last:    500 pF

Maximal kontaktstuds:    4 ms

Översänt värde:    Information levereras med aktuell status för kontakt

      samt antal omslag sedan sensorn producerades.

Maximal fördröjning vid omslag:  1 sekund *

Rekommenderat antal omslag:   1 omslag per dygn

Maximalt antal registreringsbara omslag: 3600 omslag per timme

Beräknad batterilivslängd:   20 år vid max rekommenderat antal omslag**

Montage:     För DIN-skena alternativt väggmontage

Kabellängd:     20 cm

Kapslingsklass:     IP20

Kommunikation:    EcoGuard Wireless, frekvensband: 433,050–434,790 MHz

Temperaturområde:    +10 till +50 ˚C
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* Denna fördröjning gäller sändning från sensorn till centralenheten. 

Fördröjningen i centralenheten är beroende av uppkopplingsform och 

inställningar. Lämplig inställning med Ethernetansluten centralenhet 

är 1 minut vilket medför en fördröjning av max 1 minut.

** Vid ett omslag per timme eller tätare är den beräknade batterilivs-

längden ca 10 år.


