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För styrning och övervakning av fritidshus

Fjärrstyrning och – övervakning via
mobiltelefon eller med webbläsare
Ouman EH-60 är en intelligent lösning för eluppvärmda villor, fritidshus
eller mindre affärslokaler för att övervaka och styra fastighetens olika behov. Med EH-60 kan du fjärrstyra och övervaka uppvärmningen,
oberoende av var du befinner dig. Dessutom kan du med EH-60 övervaka fastighetens inbrotts-, brandlarmsystem samt förhindra omfattande vattenläckage och på ett intelligent sätt styra t.ex. biluppvärmning, belysning eller dörrlås. Dessutom larmar EH-60 vid strömavbrott.
Du kan också behändigt programmera regulatorns vecko-dygns-tidsprogram samt kalender (årsprogram) för olika styrfunktioner.

Komfort och
trygghet
1. Värmestyrning och
-övervakning
Sänkning av värme
En värmesänkning är en klar energibesparing. Du kan när som helst med
mobiltelefonen kontrollera temperaturen i ditt fritidshus och vid behov även sänka
den. På motsvarande sätt kan du med mobiltelefonen höja temperaturen till normal nivå
och fritidshuset är varmt redan när du kommer
fram. När du åker hem från stugan, väljer du
borta läge och då aktiveras värmesänkningen
samtidigt som huvudvattenledningen stängs
så att inga vattenskador kan uppstå medans
du är borta.

Frysvakt
Om innetemperaturen sjunker under det inställda gränsvärdet, d.v.s.
det finns en risk att vattenledningarna fryser, larmar EH-60 i din mobiltelefon.
Med EH-60:s termostatfunktion kan du vid frysrisk höja temperaturen via din mobiltelefon så
att frysrisken minimeras. Du kan när som helst
kontrollera aktuell temperatur i rummet via
din mobiltelefon.
Kommunikation med sms

2.Larmer

Kommunikationen med EH-60 sker med sms via mobiltelefonen och med hjälp av
ett modem som har kopplats till EH-60. Då EH-60 är ansluten till EH-webben via Modbus
kommunicerar du via en webbläsare. Om ett GSM-modem har kopplats till EH-webben förmedlas larmuppgifterna också via GSM-telefonen som sms.

Du kan också ansluta EH-60 till ett värmesystem som är försett med Ouman EH-200 värmereglulator. På så sätt kan du behändigt kombinera
fastighetens övervakningssystem och ett vattenburet värmesystem till
samma GSM-styrning och övervakning. Obs! I EH-200 måste då installeras
ett EH-485-nätverkskort (tillval).

!

Inbrottslarm
EH-60 har två larmslingor för inbrott
till vilka man kan koppla t.ex. rörelsedetektorer, glaskrossdetektorer eller magnetkontakter
för dörr. I larmläge skickar EH-60 ett textmeddelande till önskade mobiltelefoner, t.ex. ett
bevakningsföretag. Samtidigt blinkar en signallampa på EH-60 och sirenstyrningen aktiveras. Ingång/utgång fördröjning kan ställas
in av användaren.

Läckagelarm
Till EH-60 kan man koppla fuktdetektorer/fuktband som indikerar om vattenläckage uppstått. Larm erhålls via
SMS till din mobiltelefon. Det intelligenta systemet väntar inte på hjälp, utan stänger automatiskt huvudvattenledningen om systemet
har en magnetventil.

Brandlarm
Ouman
GSM-modem

EH-60

EH-200-regulator

RS-485
kommunikationskort

Som alla andra larm kan också brandlarm skickas som textmeddelande till
önskade mobiltelefoner. Dessutom
kan man koppla en siren till brandlarmet.

Med EH-60 och kringutrustning bygger du en helhet enligt önskan:

Rumstemperaturgivare
TMR

UtetemperaturGlasgrossgivare och lux-giva- givare DGB
re TMO-LUX

Rörelsevakt
DDM-LC100PI

Läckageband DL

Magnetventil
och ställdon
R220, HRYD24-3
- huvudventil

Brandvakt
DS-ICAS300

Kolmonoxiddetektorn
DCO-530R

Siren

Knappsats för
passagekontroll
SBP STAR 100 R

Hemma/Borta
-brytare
SHA-PM, SHA-FM

Användarvänlighet

3. Övriga larm
Larm vid strömavbrott

EH-60/K - Kapslad enhet

EH-60 larmar till din mobiltelefon om
det blir strömavbrott såvida systemet
är försett med en batteribackup.

Ouman EH-60/K är en färdigt styr och övervakningsskåp. Paketet innehåller förutom EH60 regulatorn även en batteriladdare/kraftenhet samt laddningsbar batterier som normallt
räcker till i flera timmar för fortsatt drift vid
strömavbrott. Då strömmen kommer tillbaka,
kommer batteriladdaren på nytt att ladda batterierna via den inbyggda laddningsfunktionen.

4. Övriga styrningar
Intelligent styrning av motorvärmarens eluttag
EH-60 styr på ett intelligent sätt motorvärmarens eluttag enligt tidsprogrammet och utomhustemperaturen.
Ställ till exempel in tiden mellan 7 och
8 och motorvärmaren startar automatiskt om
utomhustemperaturen är under inställd temperatur (0°C). Du kan använda också motorvärmarens eluttag året om, när du behöver ström
för annat ändamål. Om du gör så, kom ihåg att
öka inställningsvärdet tillräckligt högt och att
ställa in den tid du behöver i tiduret.

Styrning och övervakning av EH-60 sker med
sms. Du kan till exempel styra temperatur
(hemma/borta), ändra inställda värden, avläsa mätare, styra dörrlås, slå på eller stänga av bastuaggregatet osv.

EH60/K är enkelt att installera och lämpar sig
bra för sanering eller moderniseringsobjekt.
Den kan också med fördel användas i andra typer av temperaturövervakningar/styrningar

Allmän styrning, t.ex. dörrlås,
gårdsbelysning eller
eluttagsgrupper
Nu kan du styra dörrlås med mobiltelefon antingen direkt eller tidstyrt
(vecko-/dygnskalender). Det blir t.ex.
enklare att hantera nycklar till en uthyrd styga, då du med mobiltelefonen kan öppna dörren för hyresgästen så att han/hon kommer in och får
tillgång till dörrnycklarna . På motsvarande sätt kan du direkt eller tidsstyrt
styra belysningen (vecko-/dygnskalender). Du
kan när som helst ändra belysningstiderna med
din mobiltelefon. Huset ser bebott ut och hål
ler ovälkomna gäster borta.

En webbläsarfunktion är behändig i de fall
man behöver styra flera objekt (t.ex. en stugby) eller flera olika processer (värme, ventilation, elektriska styrningar). Du kan enkelt och
tryggt ansluta EH-webben till Internet med
den från Ouman tillgängliga trådlösa 3G-lösningen som utarbetats för fjärrstyrning av
fastighets- och processautomation!

EH-60
FÖR OLIKA
KUNDBEHOV

GSM-styrning för eluppvärmda hus, komplett. Inkl. kapsling

GSM-styrning för eluppvärmda hus, modul
TEKNISKA DATA

71 655 16
230 VAC (VDC), 50Hz
12 VDC
Noryl UL-94-V-0, metalkapslat

71 655 06
24 VAC (VDC), 50Hz, 0,15 A
Beredskap
Noryl UL-94-V-0

E-nummer
Anslutningsspänning
Batteriback-up
Kapsling
Kapslingsklass
Mått
Vikt
Omgivningstemp. drift
Omgivningstemp. lagring
Ingångar
Relästyrda utgångar

IP 20
bredd 355 mm, höjd 490 mm, djup 80 mm
7,0 kg

bredd 160 mm, (9M) höjd 90 mm, djup 75 mm
0,4 kg

0 ... +50 °C
-20 ... +70 °C
8 st, kan användas som M1 (NTC) eller DI
6 st 230 VAC 6(1)A eller 24 VAC/DC 6(1)A
OBS! Relästyrningarna är inte i bruk vid batteridrift
RS-232C och RS485 tillägg Modbus

Dataöverförning
Godkänd hos
EMC-direktiv
-störningstolerans
-störningsavgivning
Svagströmsdirektiv
-säkerhet
Produktgaranti
Tillbehör

89/336/EEC, 92/31/EEC
EN 61000-6-1
EN 61000-6-3
73/23/EEC
EN 60730-1
2 år
Batteriladdare/kraftkällsenhet
+ batteri

beställes separat

EH-60 YTTRE UTRUSTNING

Batteriladdare/kraftenhet

GSM-modem

Fungerar som 24 VAC och 12 VDC kraftkälla samt som
batteriladdare. Dessutom är apparaten försedd med
två styrreläer med utbytbar sockel.
- Fästes i DIN-skenan, 230 VAC/24 VAC/12 VDC

Utetemperaturgivare, TMO och TMO-LUX

Batteriladdare/kraftenhet + batteri

Magnetventil och ställdon

Fungerar som 24 VAC och 12 VDC kraftkälla samt som
batteriladdare. Dessutom är apparaten försedd med
två styrreläer med utbytbar sockel.
- Fästes i DIN-skenan, 230 VAC/24 VAC/12 VDC
- Batteri, 12V, 2,1 Ah

Rumstemperaturgivare, TMR och TMR-SP
- R220, ventil för inkommande kallvatten on/off
- HRYD24-3, ventilställdon för R220

Läckagevakt, DL
Rörelsevakt, DDM-LC100PI

Modbus-adapterkort

- Larmar inte om du har katter eller hundar

Med hjälp av Modbus-600 adaptern blir
EN-60:s
bitstream-utgång
kompatibel
med Modbus. EH-60 kan fjärrstyras med
en webbläsare då EH-60 har anslutits till
Modbus med Modbus-600 adaptern.

Glaskrossgivare, DGB

EH-net server

Magnetkontakt för dörrar, fönster, SM-PM och
SM-FM

EH-60 kan användas webbaserat i Ethernet-nätet
med hjälp av EH-net servern. EH-net anslutningen förutsätter att EH-60 har kopplats till Modbus
med en Modbus-600 adapter. Från Ouman kan
du också skaffa nätverks- och informationssäkerhetslösningar för internetbruk.

Trådlös 3G-kommunikation
På de anläggningar där trådbunden Internetuppkoppling saknas kan Ouman erbjuda 3G trådlös
uppkoppling. En 3G-STD modemrouter ansluts
direkt till EH-net webserver via ethernetkabel.
Trådlös 3G anslutning förutsätter att EH-60 har
kopplats till Modbus med en Modbus-600 adapter,
som i sin tur är ansluten till en EH-net server.

OUMAN SERIGE AB, Box 710, 135 17 Tyresö
tfn: +46 8 555 985 90, fax: +46 8 555 985 99, www.ouman.se
Vi förbehåller oss alla rättigheter till tekniska förändringar.

Knappsats för passagekontroll, SBP-SK1131 och
SBP STAR 100 R
- nummerkod eller nyckelring (STAR)

- SM-PM utanpåliggande
- SM-FM infällt

Hemma/borta -brytare, SHA-PM och SHA-FM
- SHA-PM utanpåliggande
- SHA-FM infällt

Brandvakt, DS-ICAS300
Kolmonoxiddetektorn, DCO-530R
Siren, SIREN
Ouman K214
- kapsling för EH-60
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