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Τα συστήματα Ultima είναι μια γενιά 

αξιόπιστων και εξελιγμένων 

συστημάτων καταγραφής και 

διαχείρισης με πολλαπλές δυνατότητες. 

Είναι σχεδιασμένα να μετρούν και να 

καταγράφουν: 

 Θερμοκρασία 

 Ποσότητα (με χρήση αισθητηρίων 

μέτρησης ροής) 

 Στάθμη, υγρασία, συγκέντρωση, 

ταχύτητα ανέμου, ηλιοφάνεια, πίεση 

κ.α. 

 Οποιοδήποτε άλλο αναλογικό 

μέγεθος (με χρήση του αντίστοιχου 

μεταδότη) 

 Κατάσταση δικτύου ρεύματος 

 Κατάσταση ανοικτό / κλειστό

Η κεντρική μονάδα του συστήματος    

Ultima διαθέτει 2 αναλογικές, 2 

ψηφιακές εισόδους και 2 εξόδους ρελέ. 

Συνδέται με αισθητήρια RTD PT-100, PT-

1000 (2 ή 3 αγωγών) , Θερμοζεύγη 

J,K,T,N,S, 4-20mA, 0-1V και 0-10V. Το 

πλήθος εισόδων μπορεί να επεκταθεί με 

χρήση εξωτερικών μονάδων επέκτασης. 

Διαθέτουν εσωτερική μνήμη 12MB για 

την αποθήκευση των καταγραφών 

και ενσωματωμένη οθόνη & 

πληκτρολόγιο. 

Επιπλέον χαρακτηριστικά:

 Τηλεειδοποίηση (όπου απαιτείται) 

μέσω δικτύου σταθερής ή κινητής 

τηλεφωνίας 

 Εσωτερική επαναφορτιζόμενη 

μπαταρία LiPo 

 Θύρα USB 

 Θύρα RS232/RS485 

 Θύρα Ethernet 

 Υποστήριξη πρωτόκολλου ModBus 

 Υποστηριζόμενες γλώσσες 

λειτουργίας: Ελληνικά, Αγγλικά 

 Λογισμικό κεντρικής συλλογής και 

παρακολούθησης με  εξελιγμένες 

δυνατότητες  αναφορών

 Συμβατό με το πρότυπο ΕΝ12830

 Καταγραφή συμβάντων υπέρβασης 

ορίων αναλογικών και ψηφιακών 

μεγεθών

 Εβδομαδιαίο πρόγραμμα 

ενεργοποίησης / απενεργοποίησης 

λειτουργίας τηλεειδοποίησης 

ξεχωριστά για κάθε κανάλι 

 Δυνατότητα επέκτασης των εισόδων-

εξόδων του συστήματος ανάλογα με 

τις ανάγκες της εκάστοτε εφαρμογής

 Δυνατότητα προσθήκης εσωτερικού 

PSTN ή GPRS modem 

Συνδεσιμότητα:

Τα καταγραφικά Ultima είναι 

σχεδιασμένα ώστε να λειτουργούν 

αυτόνομα. Διαθέτουν έγχρωμη οθόνη 

TFT 1.7’’ και 6 πλήκτρα χειρισμού. 

Μπορούν όπου απαιτείται να 

συνδεθούν:

 Με Η/Υ μέσω θύρας USB ή RS232

 Με δίκτυο Ethernet για 

απομακρυσμένο έλεγχο μέσω Η/Υ, 

συσκευών tablet & smart phone

 Απευθείας με εκτυπωτή ταινίας για 

εκτύπωση γραφικών παραστάσεων

 Σε δίκτυο RS485 με πρωτόκολλο 

MODBUS

Τηλεειδοποίηση

Τα συστήματα Ultima συνδέονται σε δίκτυο σταθερής ή 

κινητής τηλεφωνίας. Σε περίπτωση συναγερμού η 

τηλεειδοποίηση πραγματοποιείται με:

 Κλήση φωνής, περιγράφοντας τη κατάσταση με χρήση 

ανθρώπινης φωνής

 Αποστολή sms 

 Αποστολή email



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εφαρμογές

 Βιομηχανία τροφίμων (παραγωγή, 

αποθήκευση, μεταφορά)

 Βιομηχανία φαρμάκων (παραγωγή, 

αποθήκευση, μεταφορά)

 Εργαστηριακές και ιατρικές εφαρμογές 

 Μετεωρολογικές και περιβαλλοντικές 

μετρήσεις

 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

 Βιομηχανικές εφαρμογές

 Όπου απαιτείται η καταγραφή αναλογικών 

/ ψηφιακών μεγεθών και τηλεειδοποίηση 

 ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υποστήριξη πρωτόκολλου MODBUS. Αντιστοίχηση καναλιών του 

συστήματος σε αναλογικά και ψηφιακά δεδομένα συστημάτων 

βιομηχανικών αυτοματισμών όπως πχ PLC, ελεγκτές θερμοκρασίας κ.α.

  ModBus RTU/ASCII Master

  ModBus TCP Server (διασύνδεση με OPC Server)

Διαχείριση συστήματος ψύξης

Τα συστήματα Ultima μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τη κεντρική 

παρακολούθηση και διαχείριση πολλαπλών 

ψυγείων δημιουργώντας  ένα δίκτυο μεταξύ 

της κεντρικής μονάδος και των ελεγκτών 

θερμοκρασίας

UL TIM A-1

Αναλογικές  είσοδοι 2 (επέκταση µέχρι 50)
Τύποι αναλογικών 

αισθητηρίων
PT100, PT1000 (2  ή 3 
αγω γώ ν)

Θερµοζεύγος J,K,T ,N,S

0-1 V

4-20 mA
Ανάλυση  αναλογικών  
εισόδων  /  µέγιστο 

σφάλµα

16-b it / 0 .2%

Υποστηριζόµενα  
µεγέθη  θερµοκρασίας

°C, Fahrenheit, Kelvin

Ψηφιακές  είσοδοι 2 (επέκταση µέχρι 50)
Υποστηριζόµενα  
ψηφιακά  µεγέθη

Ανοικτό / κλειστό  (επαφή)

Μετρητής παλµών

Μέτρηση συχνότητας

Μνήµη  καταγραφών 12MB  (επέκταση  µέχρι 2G B µέσω  
κάρτας  M icroSD)

Ψηφιακές  έξοδοι 2 ρελέ 3A / 250V 

Συνδεσ ιµότητα RS232

USB

Ethernet
∆ίκτυο Modbus (Master)

Οδήγηση  θερµικού  
εκτυπωτή

∆ίκτυο σταθερής  
τηλεφω νίας  (προαιρετικά)

∆ίκτυο κινητής  τηλεφω νίας 
(προαιρετικά)

Υποδοχή κάρτας  M icroSD

Οθόνη / πληκτρολόγιο Έγχρωµη  TFT  1.7”  / 6 πλήκτρων
Μπαταρία Επαναφορτιζόµενη  L i- Ion

3.7V  1.2AH (σύστηµα)

Lith ium  3V 225mA H 
(ρολό ϊ)

Τάση τροφοδοσ ίας 7V έως  36V  DC
∆ιαστάσεις 106 x 90 x 58 χιλιοστά

Υλικό Πλαστικό  A BS


