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SR-01 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Σύστημα προστασίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων. 
Το SR-01 της σειράς ΗΥPERIOΝ SYSTEMS αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα προστασίας 
και απομακρυσμένου ελέγχου για χώρους με ιδιαίτερες ανάγκες-απαιτήσεις όπως για 
παράδειγμα Server Rooms όπου φιλοξενούνται σημαντικά δεδομένα, Αποθήκες-Ψυγεία τα 
οποία χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή ως προς τη σωστή και συνεχή λειτουργία τους, 
Αντλιοστάσια, Γεωργικές Εγκαταστάσεις, Θερμοκήπια στα οποία είναι απαραίτητος ο 
συχνός έλεγχος τους αλλά και η ειδοποίηση σε περίπτωση διαρροής νερού ή διακοπής 
ρεύματος. 
Περιέχει αισθητήρια θερμοκρασίας, υγρασίας, με τα οποία μπορείτε να ορίσετε τα επίπεδα 
που επιθυμείτε στο χώρο καθώς και να λάβετε ειδοποίηση σε περίπτωσης μεταβολής εκτός 
των ορίων που έχετε θέσει. Επιπλέον διαθέτει αισθητήριο πλημμύρας ώστε να 
ειδοποιηθείτε σε περίπτωση διαρροής. Διαθέτει εξόδους (επαφές ρελέ) στις οποίες 
μπορείτε να συνδέσετε συσκευές όπως , ψύξης/θέρμανσης, μαγνητικές παγίδες . 
Επίσης μπορεί να συνδεθεί με περιφερειακές συσκευές όπως UPS ενημερώνοντας με 
μήνυμα σε περίπτωση βλάβης.  Το SR-01 σας ειδοποιεί για οποιαδήποτε αλλαγής 
κατάστασης των εισόδων , μέσω του δικτύου GSM. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
SR-01 PCB 

Τροφοδοσία 230Vac 

Τροφοδοτικά Φορτιστής Μπαταρίας 12V/1.3Ah  
Τροφοδοτικό 12V/2Ah για το NC-65 

 
Έξοδοι 

 
 
 

1 x 230Vac/16A ωμικό φορτίο   (Α) 
1 x 230Vac/16A ωμικό φορτίο   (Β) 
1 x Σειρήνα 12Vdc 110dB/30cm (S) 
5 x Ανοιχτού συλλέκτη για σύνδεση με το NC-65. 

Είσοδοι 8 x με οπτική απομόνωση, Ξερή επαφή. (Ι) 

Αισθητήρια 

1 x Αισθητήριο Θερμότητας -50 … 110 oC  (2m)  (tA) 
1 x Αισθητήριο Θερμότητας -30 … 110 oC  (0,5m) (tB) 
1 x Αισθητήριο Σχετικής Υγρασίας -30 … 110 oC  (0,5m) (%RH) 
1 x Αισθητήριο Πλημμύρας (2m) (FL)  
1 x Μαγνητικός Διακόπτης (3m) (DS) 
1 x Αισθητήριο Θερμότητας -30 … 110 oC  (0,5m) (tB) 

Ειδικές 
Λειτουργίες Διαθέτει 

Λειτουργία αστεροτρίγωνου χρησιμοποιώντας τα ρελέ των 
εξόδων Α και Β σαν βοηθητικά.  
Είσοδο για Μπουτόν start stop (manual) καθώς και είσοδο η 
οποία ελέγχεται από το NC-65 για χρονική διάρκεια.  
Είσοδο emergency stop. (π.χ. αισθητήρας ροής) 

Χειριστήρια 

1 x ηλεκτρική κλειδαριά με κλειδί. (L) 

1 x Button Clear Events. 

4 x Button  Menu  (BM) 

7 x Display 7seg. 

3 x Leds (Power, Alert, Fault). 

Ενδείξεις 

Από το θερμόμετρο Α 
Από το θερμόμετρο Β 
Από το αισθητήριο υγρασίας %RH 
Από το αισθητήριο πλημμύρας FL 
Από το κεντρικό τροφοδοτικό 
Από το φορτιστή Μπαταρίας 
Από την Μπαταρία 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
NC-65 GSM Control Unit 

Έξοδοι 4 x 24V/1A ωμικό φορτίο (G) 
Είσοδοι 5 x με οπτική απομόνωση, Ξερή επαφή. (M) 

Προγραμματισμός 
Όλες τα στοιχεία του SR-01 είναι πλήρως προγραμματιζόμενα και μπορούν να 
ενεργοποιούν ανεξάρτητα οποιαδήποτε έξοδο. 
Τα αισθητήρια θερμοκρασίας μπορούν να λειτουργήσουν και σαν θερμοστάτες. 

Λειτουργία Με τα Button ρυθμίζουμε όλες τις παραμέτρους του SR-01. 
Με την εφαρμογή Android ρυθμίζουμε όλες τις παραμέτρους του NC-65. 
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