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ESIM384 
 

ESIM384 er fjölhæf eining sem hægt er að fá frá viðvaranir, fjarstýra 

búnaði og til hitastýringar, allt í einni og sömu einingunni.  Hægt er að 

stjórna einingunni með Appi, víruðum eða þráðlausum hnappaborðum, 

fjarstýringu, SMS-skipunum eða símhringingu, en í henni er innbyggð 

GSM-eining.  Ef eitthvað gerist á þeim stað sem einingin er uppsett, 

s.s. innbrot, tæknileg viðvörun eða hitastigsbreyting sendir einingin boð 

í Appið, SMS-skeyti og/eða hringir í fyrirfram ákveðin símanúmer.  

Innbyggð virkni gerir mögulegt að virkja útgang, setja af stað sírenu ofl. 

þegar slíkir atburðir verða. 

 

Margir tengimöguleikar 

ESIM384 er með fjóra útganga og átta innganga (16 ATZ).  Hægt er að tengja búnað við eininguna sem gefur 

möguleika á enn fleiri inn- og útgöngum.  Allir viðvörunarinngangar eða þráðlausir skynjarar í kerfinu geta sent 

viðvaranir til allt að tíu notenda.  Hægt er að auðkenna hvern inngang fyrir sig með nafni sem hentar. 

ESIM384 hefur fjóra útganga og þeim er hægt að stjórna með Appi eða SMS-skeytum, fyrirfram ákveðnum 

tímum, atburðum, hitabreytingum o.fl.   

 

Hitastigsvöktun 

ESIM384 getur fylgst með allt að átta hitanemum sem gefa viðvaranir við valin hitastig.  Hægt er að fylgjast með 

hitastigi í Appinu hvenær sem er eða með SMS-skeyti.  Hægt er að nota hvort sem er til frostvöktunar eða sem 

viðvörun um að hitastig sé orðið of hátt t.d. í netþjónaskáp.  Hitaskynjarar skynja gildi frá -55 að +125°C og því 

hægt að nýta þau til margra ólíkra aðstæðna í hitastigsvöktun.  Hægt að nota ESIM384 hitaskynjara til að stýra 

hitastigi t.d. í sumarhúsi.   

 

ESIM384 er með innbyggðan sendi/móttakara, samhæfður við þráðlausa skynjara sem tilheyra ESIM384 (aðrir 

skynjarar vikar ekki).  Þráðlausu skynjararnir eru á tíðninni ISM868 og/eða ISM 915 og með drægni allt að 3000m 

utanhúss í sjónlínu.  Meðal skynjara má finna segul- og höggskynjara, hreyfiskynjara og einingar með inn- og 

útgöngum sem hægt er að nota til vöktunar og stýringar þar sem erfitt er að draga kapla. 

 

Hreyfiskynjari   

Hreyfiskynjarinn EWP3 er með innbyggt loftnet og fær spennu frá innbyggðum rafhlöðum.  Hann er í hvítu plasti 

og skrúfast á vegg.  Hreyfiskynjarinn er ónæmur fyrir dýrum að 40 kílóum. 
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Segul-, bleytu- og höggskynjari 

Segulskynjarinn EWD3 er með innbyggðri rafhlöðu og er með fiktvörn á bakhlið.  Í honum er höggskynjun ásamt 

inngangi fyrir bleytuskynjun. 

 

Reykskynjari  

Þráðlaus reykskynjari með innbyggðum hljóðgjafa.  Auðvelt að setja upp. 

 

Þráðlaus tengill  

Þráðlausi tengillinn EWM1 er til að hægt sé að kveikja og slökkva á búnaði tengdum honum.  Hægt er að virkja 

tengilinn með því að forrita fyrirfram ákveðinn tíma sólarhrings, við ákveðinn atburð, með Appi og með SMS-

skeyti. 

 

ESIM384 sem viðvörunareining 

ESIM384 er hægt að nota til að vakta heimili, sumarhús eða fyrirtæki.  Með því að móttaka boð með Appi, SMS-

skeyti/hringingum frá einingunni, í stað þess að fara gegnum þjónustufyrirtæki, er hægt að spara því enginn 

kostnaður er nema af hringingum og SMS-skeytum. 

Þegar ESIM384 er notuð til vöktunar á heimilum er hægt að virkja hana með Appi, símatali eða SMS-skeyti.  

Einnig er til viðbótarbúnaður til að setja kerfi á/taka af s.s. þráðlausir hnappar, iButton eða með hnappaborðum 

(víruðum eða þráðlausum). 

 

Hægt er að fá þráðlausar sírenur bæði til innan- og utanhúsnotkunar. 

 

Öruggur rekstur með vararafhlöðu 

ESIM384 er með innbyggðri hleðslu fyrir vararafhlöðu sem gerir mögulegt að tengja allt að 7Ah rafhlöðu við 

eininguna.  Ef rafmagn fer af sendir einingin boð í Appið og/eða SMS-skeyti og sama gerist þegar það kemur á 

aftur.  Staða rafhlöðu er athuguð einu sinni á sólarhring og þegar rafhlaðan er orðin léleg sendir einingin 

upplýsingar um það. 

 

Forritun 

Forritun á ESIM384 er hægt að framkvæma með SMS-skipunum eða með uppsetningarforriti sem er innsett á PC 

og tengist gegnum USB-port á einingunni.  Einnig er hægt að tengjast með forritinu við eininguna yfir Internetið. 
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Video 

Hægt er að tengja allar IP myndavélar við ESIM384 sem styðja RTSP 

og skoða í Appinu.  Þegar kerfið fer af stað er hægt að fylgjast með í 

beinni útsendingu í Appinu. 

 

 

 

 

Tækniupplýsingar  

GSM-net:  GSM/GPRS 
GSM-tíðni:  850/900/1800/1900 MHz 
SIM-kort:  Hægt að hafa tvö SIM-kort 
Samskipti: SMS, símtal, GPRS net, CSD, Ethernet í gengum eininguna ELAN3- ALARM 
Tengi: USB til forritunar, 1-víra Dallas fyrir hitaskynjara, iButton til að setja á/taka af kerfi 
Inngangar: 8 stk. (16 í ATZ) á einingunni, tengdir með viðnámum (fylgja með).  
Útgangar: 4 stk. á einingunni, Útgangar eru opinn kollektor, hleypir til jarðar (COM) þegar 

útgangur fer á.   
Sírena:   Þráðlaus eða beintengd.  (mest 30m kapall) 
Tengdur búnaður: Útgangur fyrir búnað, 1,1 A @ 13,8 VDC 
Hitaskynjari:  Dallas DS18S20/B20.  Mest hægt að fylgjast 

með 8 stk.  (mest 30m kapall) 
Hnappaborð:  Hægt að tengja allt að 4 stk. við einingu. 
Þráðlausir skynjarar: Mest 64 stk. 
Spennusvið:  16-24V AC 1.5A max / 18-24V DC 1,5A max 
Vararafhlaða:  Býsýrurafhlaða (Lead-Acid), 12V 1,3 – 7Ah 
Hleðsla:   Mest 0,9A hleðslustraumur fyrir vararafhlöðu 
Hús:   Ekkert hús fylgir einingu, boðið upp á málm- eða plasthús. 
Stærð einingar:  140 x 100 x 18 mm 
Vinnsluhitastig:  -20 til +55°C 

Einingin kemur með loftneti, viðnámum og hleðslutengi fyrir rafhlöðu. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


