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   Когато основахме производството във VAiOS стартирахме с мечти. Една от тях бе да 
дадем на хората многофункционален контролер, приложим в различни сфери на 
автоматизацията. VAiOS WAC4 сбъдна тази мечта. Разработката позволява контрол 
чрез Smart контролерите VAiOS MSC (Major Smart Controller), но също и инсталиране 
на директно менажиране с web-базирания софтуер, посредством LAN модула.
   Редицата различни обекти, където VAiOS WAC4 изпълнява множество разнообразни 
дейности в процесите на автоматизация, показват широкия спектър, в който 
контролерът намира приложение.

Една мечта се сбъдна
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   Ние от VAiOS вярваме, че в рамките на сегашното поколение, заедно с развитието на 
технологиите, сградната автоматизация и в частност умният дом, умната къща, умният 
офис ще бъдат удобство, което ще се превърне в необходимост за всяко семейство 
или бизнес.

Smart контрол - управление от ново поколение
   До момента популярно използвани са 
системите с локален, управляващи контрола 
на достъп и работно време. Те са добро 
решение за частни случай и подходящи за 
бизнес в по-малки мащаби. Проблемите, 
които там се срещат са в поддръжката на 
системата, защото се налага физическо 
посещение на обекта за отстраняване на 
констатиран проблем. Това от своя страна 
води и до по-високи финансови изисквания 
за поддръжката.

   Познавайки тези проблеми, ние от VAiOS 
потърсихме тяхното решение. Така 
създадохме web-базирана смарт система за 
контрол на достъп и работно време. 
Системата работи както с локален сървър, 
така и с Cloud (web-) базиран сървър. Това 
дава гъвкавост при изпълнение на различни 
проекти с различни изисквания. Ние можем 
да проектираме и произведем индивидуални 
контролери за контрол на достъп и работно 
време спрямо вашите нужди.



   VAiOS WAC4 е контролер от най-висок клас с възможност за web-комуникация. 
Съвременният дизайн и възможности правят този продукт водещ в своя сегмент. 
Web-комуникацията дава възможност да се осъществява контакт със системата от 
всяка точка с достъп до интернет. Възможността да работи и самостоятелно с 
web-базирания софтуер (без VAiOS MSC) го прави още по-широко приложим, а 
сигурността е подсигурена чрез SSL комуникация (използвана при банковите 
софтуери за пример), което го прави със защита от най-високо ниво.

Какво е многофункционалният контролер
VAiOS WAC4?
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 Контролерът може да управ- 
лява 4 релета (4 броя четци 
VAiOS или продуктите в серията). 
Също има 4 входове мониторинг 
на статус или управление на 
алармени датчици. В комбинация 
със софтуера възможностите за 
автоматизация чрез VAiOS WAC4 
контролера стават практически 
неограничени.

 VAiOS WAC4 може да е както 
контролер за контролиран дос- 
тъп и работно време, така и да 
активира и деактивира и други 
устройства управлявани чрез ре- 
летата, като например ВиК щран- 
говете за автоматизиран контрол 
на душовете. Именно тази техно- 
логия приложихме в наши обекти 
в България (при изграждането на 
първия Smart фитнес у нас) и в 
чужбина (в Брюксел при реали- 
зиране на автоматизирана сис- 
тема от душове за реномирана 
транспортна компания).

   Със своите 4 входа за статус VAiOS WAC4 може да автоматизира и превърне в smart 
версии както СОТ алармени системи, така и други системи в сигурността като 
пожароизвестяването, пожарогасенето, напояването и други.



   VAiOS WAC4 разполага с възможност за добавяне 
на LAN модул. Чрез него системата може да бъде наб- 
людавана и контролирана през web-базирана плат- 
форма, достъп от всяка точка с интернет. Втори по- 
зитив е, че чрез LAN модулът системата може да бъде 
надграждана с неограничен брой контролери и раз- 
ширявана, колкото е необходимо. При необходимост 
или според желанието на клиента LAN  модулът може 
да бъде монтиран стандартно или под ъгъл от 90°.
   Чрез LAN модула и web-базираният софтуер дава 
възможност да разгърне мащабите на автомати- 
зацията не само на съвременно ниво, но и на такова 
каквото има клиента като предпочитание, според 
въображението му.

Самостоятелна работа и
комуникация чрез LAN модул
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   Изграждането на обемни, но стандартни 
по структура системи налага управлението 
с повече от 4 релета и входове, които да 
следят статуса на единици в системите.
 Контролерът VAiOS WAC4 има въз- 
можност за добавяне на разширителни 
модули (VAiOS R8). Това увеличава пара- 
метрите, които менажира контролера до 
68 релета в линията на единичен VAiOS 
WAC4, т.е. до 8 VAiOS R8 модула.
   Същевременно разширителния модул 
разполага с 8 допълнителни клеми, които 
могат да следят статуси на единиците в 
системата (аварийни бутони, exit бутони и 
т.н.) или да се програмират, за да кон- 
тролират алармени датчици. С възможните 
8 допълнителни модула в линията на един 
VAiOS WAC4 контролер, капацитета дос- 
тига до +64 проследявания на статуси или 
управление на алармени датчици.

Надграждане с разширител


