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Recursos:

•  8,16, 24 ou 32 entradas e 4 saídas digitais

•  SNMP, servidor web incorporado e mensagens de 
alarme por e-mail

•  O pacote Compact permite montagem na parede 
ou em gabinete

•  Ative o interrogatório de local remoto a partir de 
qualquer central de alarme ou manutenção

•  Funciona com um programa de controlo padrão 
ou pode ser personalizado para atender às suas 
necessidades

Benefícios:

•  Simples de instalar e programar

•  Visão em tempo real do status do 
sistema

•  Reduz visitas a locais remotos

•  Solução de baixo custo

•  Elimina o tempo de inatividade, 
agindo como um sistema de alerta 
rápido

Alarme e monitoramento

Tel: (941) 729-4799, Fax: (941) 729-5480
208 9th Street Drive West
Palmetto, Florida 34221

Aplicações:

•  Telecomunicações / Cabos - Gabinetes e abrigos remotos

•  Dados / Comutação / Centrais de informática

TELSEC® MINI™ PRO

150998_PORTV1_0514

www.questcontrols.com
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Especificações

O TELSEC MINI PRO é uma solução de 
vigilância de baixo custo para monitorar as 
condições ambientais, de alimentação CC e 
outros contatos de alarme em um gabinete 
remoto ou abrigo pequeno. O PRO está 
disponível em configurações de 8, 16, 24 e 
32 entradas de monitoramento da tempera-
tura, fechamentos de contatos ou quaisquer 
sensores de 0-5 VCC ou 4-20 mA. Uma porta 
serial está disponível para monitorar 
dispositivos habilitados para Modbus 
quanto a tendências e alarmes. Até 512 
registros únicos Modbus podem ser reuni-
dos. Há quatro saídas digitais para notifi-
cação de alarme, bem como uma porta 
Ethernet para comunicações remotas.

O sistema possui um servidor web integrado 
para programação e monitoramento de 
status do local, incluindo um mecanismo de 
gráficos históricos. A lógica de alarme é 
programável com vários níveis de gravidade 
e toda a programação é armazenada na 
memória não volátil. O sistema suporta 544 
programas de alarme. Todos os alarmes são 
enviados utilizando capturas SNMP e/ou 
notificação por e-mail.

Aprimorado para suportar 4x 
mais registradores Modbus

Números das peças: 150998-8, -16, -24, -32

Entradas: entradas universais 0-5 VCC, 4-20 mA, termistor e fechamento de contato, para 

8 entradas encomendar P/N 150998-8, para 16 entradas encomendar P/N 150998-16, 

para 24 entradas encomendar P/N 150998-24, para 32 entradas encomendar 

P/N 150998-32

Interface de rede: Ethernet 10/100 Base-T

Protocolos suportados: HTTP (servidor web integrado), SMTP (e-mail), Capturas e 

Informativos SNMP v1, v2c, TFTP, NTP

Saídas digitais: 4 saídas de forma C. Classificação de contato: 0,5 amperes @ 60 VCC

Interface serial: RS485 programável para taxa de transmissão e formato de dados para 

agrupamento de dispositivos habilitados para Modbus. Suporta inteiros de 16 e 32 bit, 

decimais e inteiros assinados

Registro: registra todas as entradas e alarmes

Agrupamento: até 512 registros Modbus usando o Modbus RTU

Pontos de alarme: 544 pontos de alarme individuais programáveis por gravidade, 

limiar e atraso

Métodos de notificação de alarme: e-mail e SNMP

Destinos: quatro destinos programáveis de captura, quatro grupos de e-mail (cada 

um com quatro endereços de e-mail)

Terminal I/O: terminais de parafuso removível suportam até 12 AWG

Alimentação: dupla alimentação 24-48 VCC

Bateria: lítio de longa vida

Precisão do sensor de temperatura: ±1°F

Temperatura do ambiente operacional: 32 a 122° F (0 a 50° C), 0-95% de 

não condensação

Dimensões: 13,15 L x 4,15 C x 1,63 A em polegadas (334 x 105 x 41 mm)

Peso: 454 g (1 lb)

Garantia: 1 ano

As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio  


