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Systémová riadiaca jednotka ORION 
 

 
 
Všeobecné vlastnosti 
 
 Integrovaný webový server 

s prepracovanou konfiguráciou 
a možnosťami dohľadu 

 Integrovaný LCD displej 
a klávesnica 

 Diaľkový monitoring pomocou 
modemu alebo LAN 

 Integrované PLC funkcie pre 
flexibilnú systémovú konfiguráciu, 
monitoring a riadenie infraštruktúry 
objektu 

 Pokročilý manažment batérií vrátane monitorovania a testovania batérií 
 
 
Aplikácie 
 
 Napájacie systémy telekomunikačnej, riadiacej, zabezpečovacej a priemyselnej technológie 

 
Popis 
 
Systémová riadiaca jednotka ORION je optimálnym riešením pre všetky výkonové rady od malých až po 
veľké napájacie systémy vďaka jednoduchej rozšíriteľnosti pomocou CAN zbernice a prídavných modulov. 
Pokročilé funkcie systému ako napr.: „Efficiency Mode“ a „Genset“ umožňujú znižovanie prevádzkových 
nákladov. Batériový manažment zahŕňajúci testy batérií a odhad životnosti ako aj vďaka funkciám 
usmerňovačov zahŕňajúcich kontrolu redundancie uľahčujú sledovať dostupnosť systému a plánovať práce 
na lokalite nákladovo efektívnym spôsobom. Systémová riadiaca jednotka ORION poskytuje tiež rôzne 
možnosti diaľkového dohľadu prostredníctvom bezpotenciálových reléových kontaktov, modemu, siete LAN / 
Ethernet, SMS, SNMP alebo Modbus. Integrovaný webový server poskytuje užívateľsky príjemné rozhranie 
pre podrobný lokálny ako aj diaľkový dohľad a správu systému so štandardným webovým prehliadačom. 

Ilustračné foto 



 
 

 

A2B, s.r.o., Horská 1, SK – 010 03 Žilina – Považský Chlmec  2 / 2 
: +421 41 5000 490, : +421 41 5252 114, : a2b@a2b.sk, : www.a2b.sk 

Technická špecifikácia 
Funkcií 

Funkcie PLC pre prispôsobenie systému, monitorovanie, riadenie 
a reguláciu pomocných zariadení 
Meranie AC (interné / externe) 
Detekcia a alarm poruchy siete / fázy 
Funkcie LVD a PLD 
Genset funkcie pre zníženie spotreby paliva 

Systém 

Konfigurovateľné záznamy a história udalostí 
Udržiavacie nabíjanie s teplotnou kompenzáciou / Rýchlonabíjanie 
a vyrovnávacie nabíjanie  
Ochrana batérií pred hlbokým vybitím LVD, odhad stavu nabitia 
Odhad doby zálohy, odhad životnosti, automatický test batérií  
Sledovanie symetrie pre napätie a prúd 
Kontrola napätia bat. blokov (voliteľne)  

Baterie 

Limitácia nabíjacieho prúdu (zdokonalená) 
Individuálne riadenie a informácie o usmerňovačoch 
Postupný (sekvenčný) štart usmerňovačov / Plynulý štart systému  
Režim zvýšenia celkovej účinnosti a cyklovania modulov 

Usmerňovač 

Kontrola redundancie a výkonovej kapacity  
Vlasnosti 
Pripojenie usmerňovačov Digitálne, zbernica typu CAN 
Počet usmerňovačov Až do 128 
Digitálny vstup 4 až 227 
Výstupné relé 6 až 99 
Teplota 2 až 98 
Napätie, prúd Až do 99 
Displej Jeden integrovaný displej, max. 2 moduly užívateľského rozhrania 
Lokálny dohľad LAN / Webový prehliadač 
Diaľkový dohľad LAN / Modem, GSM, GPRS  / Webový prehliadač / SNMP / Modbus  
Diaľkové alarmy Bezpot. kontakty / SNMP / SMS 
Jazyky Anglický + 2 na stiahnutie 
Uživateľské rozhranie 
Lokálne užívateľské rozhranie  5 konfigurovateľných LED; LCD displej; klávesnica  
UIM (voliteľne)  5 konfigurovateľných LED; LCD displej; klávesnica; bzučiak  
WEB 4 úrovne prístupu; viac ako 200 dynamických WEB stránok; vzdialená 

a lokálna aktualizácia SW a nastavení 
SNMP  Diaľkové alarmy pomocou trapov; dial-out funkcia (modem)  
Všeobecné vlastnosti 
Rozsah napätia 18 až 75 VDC 
Prúd 0,8 ADC (max) 
Vstupné istenie / vypínač Vnútorná poistka 2 A / nie 
Rozmery (v x š x h) 40,0 x 83,4 x 175 mm / 1,58 x 3,29 x 6,89 in  
Bezpečnosť EN 60950, trieda I; UL 60950; CAN/CSA – C22,2 
EMI EN 55 022, trieda B; v súlade s ETSI EN 300386  
Chladenie Prirodzené 
Prevádzková teplota 0 až + 75°C /  + 32 až + 167°F 
Relatívna vlhkosť 95% max. bez kondenzu 

 

 
 

Spoločnosť A2B, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny uvedených údajov bez predchádzajúceho upozornenia. (V032014) 


