
   VAiOS WAC4 е контролер от най-висок клас 
в продуктовата гама на VAiOS. Съвременният 
му дизайн и възможности правят този продукт 
водещ в своята област. Комуникацията на кон- 
тролера е както web, което дава възможност 
да се осъществява контакт със системата от 
всяка точка с достъп до интернет, така и 
off-line, позволяваща изградените с него 
системи да работят на локален принцип. Има 
възможност да работи като самостоятелен 
контролер с web-базиран или off-line софту- 
ер, така и като част от по-обхватни и сложни 
smart системи с марка VAiOS. Това го прави 
още по-широко приложим.
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   Хардуерно VAiOS WAC4 е многофункционален контролер, който разполага с 4 
релета, което му позволява да управлява до 4 точки едновременно. Има опцията да се  
добавят разширителни модули (VAiOS R8), с което неограничено може да нарастне и 
броя на релетата и контролираните точки.
   Комуникацията с многофункционалният контролер WAC4 може да се осъществи 
чрез LAN модул с криптирана връзка, като управлението може да бъде през централен 
сървър (VAiOS MSC) или качено на cloud сървър.
  Комбинацията от криптираната връзка и използваната SSL комуникация в 
софтуерните продукти на VAiOS, осигуряват най-високо ниво на сигурност.
   В допълнение към хардуерните възможности контролерът VAiOS WAC4 разполага с 
8 програмируеми входа, което му дава изключително широк спектър на работа, 
съобразено с нуждите на изгражданата система.
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1 > RJ45 конектори за 4 броя крайни 
       устройства: четеца; клавиатура;
       приемник за дистанционен модул
2 > 4 броя релета
3 > захранване
4 > зумер
5 > 8 програмируеми входа
6 > букса за LAN модул
7 > конектор за разширител VAiOS R8

Бърз поглед
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Къде VAiOS WAC4 намира приложение?
   Широкият обхват на възможности и хардуерната обезпеченост на VAiOS WAC4 
контролера го правят приложим във всяка smart система, изг- раждана с цел 
автоматизация на процеси. Комбинацията от 4 релета и 8 програмируеми входа го 
правят предпочитан избор при изграждането на:

 - Smart Homе системите;
 - Smart Паркинг системи;
 - Системи за контрол на достъп и работно време;
 - Офис автоматизация;
 - Хотелски системи;
 - Болнични системи;
 - Индустриална автоматизация;
 - Поръчкови автоматизации.

   Релетата в контролера могат да бъдат използвани както за контрол на достъп за 
врати, прозорци, бариери и други устройства, контролиращи и осигуряващи 
наблюдаван достъп, така и WAC4 може да бъде използван за управление на смарт 
уреди и контролиране на работата им от разстояние.
   Контролерът може да управлява и проследява работата на магнет-винтили за вода 
или друг тип преносна мрежа. Така системите могат на извършват наблюдение и 
контрол на потреблението.
   Чрез програмируемите входове, контролерът дава възможност за изграждане на 
сигурността като смарт системите за сигурност DMS. Същите входове могат да бъдат 
програмирани и към други видове системи като следят показатели: отворена-затворе- 
на врата, включен-изключен приемник (лампа, печка, ютия и т.н.).

   Ако искате да научите какво представляват Smart Home системите, прочетете ста- 
тията по темата в блог секцията на нашият сайт: www.veldim.com.
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VAiOS WAC4
технически характеристики

> Клас на околна среда: 1
> Съвместима работа с акумулатор: Да.
> Входове: 12:
 - 4 бр. exit button
 - 4 бр. status button
 - 4 бр. emergency button
> Изходи: 4:
 - 4 бр. NC
 - 4 бр. NO
> Портове за четящи устройства: 4 бр. (RJ45)
> Следене на събития: Да
      (до запълване на паметта на сървъра)
> Памет на записани потребители: до 8000 
      (карти, чипове)
> Максимален ток през контактите на релето: 3.0А
> Максимално напрежение на релетата: AC 120V
       или DC 60V
> Входно напрежение: 12DCV
> Консумация: 2.6W (22mA)

> Размери:
 - дължина: 175мм
 - ширина: 80мм
 - височина: 15мм
> Тегло без LAN модул: 185гр.
> Тегло с LAN модул: 250гр.
> Работна температура: от -20°С до +65°С
> Светлинна индикация: Да
> Оперативна влажност: от 10% до 90% RH
> Кoмуникация:
 - посредством LAN модул
 - SSL
 - управление от сървър
> Добавяне на релейни разширители: Да
 - до 8 допълнителни модула (64 релета)


