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Funkční schéma zapojení

Nejrychlejší cesta ke správě Vašeho topného systému vede
přes datové GSM/GPRS rozhraní.
Nový internetový komunikační systém vrnetDIALOG 860/2
se jednoduše připojí ke kotli, který je vybaven e-BUS
rozhraním a servisní technik potom může prostřednictvím
počítače Váš topný systém nastavovat, kontrolovat
a na dálku diagnostikovat.
Vy sami pak můžete, ať jste kdekoliv, kontrolovat provozní
stav systému, nebo jej přímo ovládat. Jako příklad uveďme
kontrolu nebo změnu nastavené teploty v objektu, nebo
třeba nastavení režimu „dovolená“.

Základní charakteristika:
Dálkové ovládání topného systému pomocí počítače
s přístupem na internet.
vrnetDIALOG 860/2 umožňuje nastavení všech parametrů
Vašeho systému, tak jak jej můžete ovládat přímo
z kotle, nebo regulace. V případě poruchového stavu
může zaslat chybového hlášení uživateli i servisní firmě
prostřednictvím SMS, e-mailu nebo faxu.
On-line komunikace s topným systémem také usnadňuje
činnost servisnímu technikovi, který je schopen
diagnostikovat závadu bez cesty k zákazníkovi.
S modulem vrnetDIALOG můžete řídit i jiné domácí
systémy, například elektronický zabezpečovací nebo
požární systém.
UPOZORNĚNí:
Kvalita připojení je přímo závislá na aktuálních místních
podmínkách v síti poskytovatele služeb GSM.
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Legenda:
1 Napájení 230 V
2 Vstupy pro výstražný signál 230 V
3 Spínací výstupy
4 e-BUS konektory
5 Vstupy 24 V

Příklad z internetové aplikace pro ovládání
vrnetDIALOG 860/2

vrnetDIALOG 860/2 umožňuje dozor nad topným
zařízením ve třech přístupových úrovních:
-- nejvyšší úroveň - např. správcovská organizace
nemovitosti
-- střední úroveň - např. servisní firma
-- základní úroveň - konečný uživatel

Technická data

Units

vrnetDIALOG 860/2

Jmenovité napětí

V/Hz

230/50

E. příkon

W

< 10

Stupeň krytí

-

IP20

Rozměry (V x Š x H)

mm

160 x 260 x 55

Hmotnost

g

cca 500

Předností tohoto členění je přehled o všech provozovaných
zařízeních. Různé úrovně znemožňují např. konečným
uživatelům nesprávně nastavit funkce, jejichž nastavení
provádí pouze specializovaní servisní technici. Uživatel
si naopak může velice jednoduše změnit časový program
u regulace, popř. aktivovat jednotlivé uživatelské funkce.
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