
 

 
 

 
 

 

APLICAȚII 

IZAR CENTER ca și convertor M-Bus, este capabil de a face citiri ale contorilor cu 
M-Bus cu o foarte înaltă acuratețe (este posibil până la un minut) și la mari 
distanțe (5 km și mai mult dacă sunt folosiți reperatori). Citirea contorilor IZAR 
RADIO este posibilă folosind IZAR RECEIVER M-BUS. 
 

CARACTERISTICI 

 25, 60, 120 sau 250 dispozitive M-Bus conectate la un singur IZAR CENTER 
 Transmiterea automată a datelor folosind conexiunile LAN, GSM/GPRS 
 Identificarea automată a contoarelor prin căutarea rețelei M-Bus 
 Interfețe de comunicație rapide și standardizate 
 Configurare și citire de la distanță via USB, RS232/modem sau interfață LAN 
 Alarme de funcționare, consum sau valori instantanee cu notificare (e-mail, 
SMS) 
 M-Bus master și convertor de nivel într-un singur dispozitiv. IZAR CENTER (fără 
memorie) se poate folosi ca și reperator M-Bus (amplificator) 
 Posibilitate de conectare a mai multor dispozitive sau de a construi rețele M-
Bus mai mari 
 IP 55 sau IP 66 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

 
PRICIPIUL DE OPERARE 

IZAR CENTER trimite o solicitare la contorii conectați. Această acțiune poate fi inițiată de către utilizator sau 
automat de către IZAR CENTER. Pentru citirea automată este nevoie de un IZAR CENTER cu memorie 
pentru programarea individuală sau generală a intervalelor de citire. Contorul răspunde acelei solicitări 
prin transmiterea valorii lui către IZAR CENTER. Datele contorului sunt stocate într-o memorie internă și 
poate fi transmisă automat către un software de citire (e.g. IZAR@NET Software). 

 

GENERAL 

 Cu / fără memorie 

Interfețe USB, Ethernet LAN, RS232 (pt. PC, modem), M-Bus (ieșire / intrare) 

Carcasă Gri prevazută cu șină de montare și confecționață din plastic rezistent la căldură 

Viteză M-Bus 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 baud; detectare automată baud cu RS232 

Notă: 

IZAR CENTER poate fi folosit numai în combinație cu următoarele modele de modem: 
Analog modem: Xmodus 1520S 
GSM/GPRS modem: Xmodus 1510S 
 

 

DATE TEHNICE 

Dimensiune IZAR CENTER Set IP55 carcasă: 450x300x142 mm 
Dimensiune IZAR CENTER Set IP66 carcasă: 400x300x210 mm 

 Cu / fără memorie 

Alimentare V AC         110 ... 230 

Frecvență Hz             50 ... 60 

Greutare g               472  

Clasă protecție                  IP 20 

Viteză comunicare LAN kByte/s   1.5 

 

CONDIȚII AMBIENTALE 

 Cu / fără memorie 

Umiditate %    10 ... 90 

Rază temperatură oC    -20 ... 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
DIMENSIUNI 

 Cu / fără memorie 

Lungime L mm 157.5 

Lățime B mm 86 

Lățime B1 mm 59 

Lățime B2 mm 42 

Înălțime H mm 60 

Înălțime H1 mm 49 

Înălțime H2 mm 32 

 

VERSIUNI 

Memorie fără cu 

Convertor nivel M-Bus * * 

Funcționalitate M-Bus master - * 

Funcționalitate M-Bus repetator * - 

Stocare 256 Mbyte integrată - * 

Listă dispozitiv pentru 1000 de contoare - * 

Memorie pentru 500,000 citiri - * 

Programare citire automată a contorilor - * 

Citire a memorie în paralel cu citirea contorilor - * 

Setare de citiri individuale, intervale - * 

Transmiterea automată a datelor la un server FTP - * 

Folosirea unui server FTP alternatic dacă upload-ul a eșuat - * 

Alarme de funcționare cu notificare (Email, SMS) - * 

Control dispozitive M-Bus la alarme  - * 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


