Cactus C1 understation
För mindre anläggningar

Cactus C1 Logger är ett utmärkt verktyg för att enkelt övervaka
och samla in data från valfri givare till en lägre kostnad.
Genom att koppla en eller flera
Loggerenheter till ditt befintliga
driftdatorsystem skapar du en
kostnadseffektiv lösning för att få
kontroll och överblick även över
mindre anläggningar – sådana som
ofta är geografiskt utspridda över
stora områden.
Ingen anläggning eller
mätpunkt är för liten.
Mindre enheter med givare, inbrotts
larm, nivåmätning, motorskydd etc.
är exempel på anläggningar och
mätpunkter som du kan ansluta till
Logger.

Mätvärden, händelser och larm
samlas in och skickas till ert TMS
eller annat driftsystem. Du kan se
dan bekvämt titta på den insamlade
datan eller jämföra med all annan
insamlad data via kurvpresentations
verktyg, bilder och rapporter. I de
fall larm samlas in, hanteras de av
driftdatorsystemets befintliga larm
hantering för bland annat utringning
av jourlarm.
Fördelen är att du som använda
re själv äger informationen.
Enklare förnyelseplaner.
Med Logger C1 kopplat till ert TMS
eller övervakningssystem får du:

• Tillgänglighet för andra användare
än driftpersonal på tågstationen/
driftcentralen.
• Ett verktyg för planerat förnyelse
arbete istället för brandkårs
utryckningar.
• Du äger informationen i egen
databas, långsiktigt ägande.
• Lätt att exportera data till andra
system som Excel.
Ingen miljö är för tuff.
Logger är strömsnål och väl kapslad
för att kunna användas i utsatta mil
jöer. Ingen tillgång till el? Vi har tänkt
på det också genom batterimatning.

mätare som ligger utanför
”driftpersonalen”.
• Mätvärden samlas in och
presenteras in i den vanliga
historiken och kan jämföras med
all annan data i SCADA-systemet.
• Presentation i processbilder,
kartor m.m. för tunna klienter gör
att informationen är tillgänglig
överallt.

Exempel på givare.
• Nivåmätning.
• Motorskydd.
• Personlarm, inbrott.
• Väderstation.
Larm & Händelser.
Du kan konfigurera I/O som digitala
larmingångar. Larmen skickas direkt
till driftdatorsystemet och tid
stämplas.

Tekniska data
Ingångar

2 analoga in 4–20 mA
4 digitala in, (varav 2 går att
använda som pulsingångar)
2 power out, för momentan
matning av givare, 16 V DC
2 GND

Kommunikation

GPRS, 3G

Temperaturområde

–40 till +70 °C

Kapsling

IP 67

Logger levereras med ej uppladdningsbara batterier.
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Funktioner och teknik.
• Logger C1 skickar data på
inställbart intervall.
• Livslängden på en batteridriven
Logger C1 uppskattas till
6–24 månader, beroende på
applikation, antal uppkopplingar
och batterityp.
• Larm skapas och distribueras
via den vanliga hanteringen
för larmdistribution. Speciella
grupper kan skapas för

