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Loggen, alarmeren en rapporteren 

van sensorwaarden 
 

De Mobeye SISTM meet de waarden van industriële sensoren. Door sensoren aan de ingangen te ver-

binden en  (onder- en/of boven-) grenswaarden in te stellen, worden alarmmeldingen verstuurd per 

oproep, mail en/of SMS. Sensorwaarden worden gelogd met een eigen gekozen meetinterval.  
 

De Mobeye SISTM CML2015 is een 2-kanaalsmodule. De ingangen zijn softwarematig instelbaar voor verschil-

lende typen sensoren. Het systeem kan batterijgevoed werken en beschikt over een 12VDC voedingsingang. 

De ingebouwde communicatiemodule stuurt alarmmeldingen en logwaarden door via het mobiele netwerk. 

 

Het uitlezen van sensoren 

De Mobeye SISTM kan nagenoeg alle analoge sensoren uitlezen. Het uitgangssignaal van de sensor kan een 

signaal zijn tussen 0 en 1V, tussen 0 en 10 V of een waarde van 4 tot 20mA. Ook zijn de ingangen van de 

Mobeye SISTM geschikt voor PT1000 sensoren en potentiaal vrije contacten. Bovendien zijn de ingangen 

instelbaar als puls counter. 

 

Het voeden van sensoren 
De Mobeye SISTM maakt het meten en melden van sensorwaarden volledig onafhankelijk van de externe 

infrastructuur. Zowel de transmittermodule zelf als de sensoren kunnen volledig batterijgevoed werken. De 

sensoren worden via de unit gevoed met 5V of 15V via de low power sample mode, wat garant staat voor een 

lange batterijlevensduur.  

Alternatief wordt een 12VDC externe spanningsbron aangesloten en hebben de sensoren een eigen voeding. 

 

Mobeye SISTM. Anywhere, anytime. 

 
 

Mobeye Standard Industrial Sensor Transmitter Module. Security. Anywhere, anytime. 
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Mobeye Internet Portal 

Met de Mobeye simkaart en de online Mobeye Internet Portal is de volledige functionaliteit van alarmeren en 

loggen beschikbaar:  

• loggen van gemeten ingangswaarden (instelbare interval) 

• programmering via internet 

• doorsturen van meldingen naar ‘alarm contactpersonen’ en ‘technische contactpersonen’ (oproep/SMS/e-mail) 

• bewaking van ‘keep alive’ (test) meldingen 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over Mobeye 

Het bedrijf Mobeye is gespecialiseerd in hoogwaardige GSM/3G/4G alarm- en telemetrie-technologie. Mobeye 

producten worden gekarakteriseerd door flexibiliteit in de configuratie, gebruiksvriendelijkheid en een extreem 

laag stroomverbruik. Mobeye streeft ernaar om producten op de markt te brengen die bijdragen aan een 

veiligere wereld voor haar klanten. 

 

Mobeye SISTM  CML2015R2  Technische gegevens 

Functies • loggen van waarden 

• alarm- en alarmherstel op de actuele waarden, per SMS, oproep en/of e-mail 

• stroomuitvalarm en -herstel per SMS, oproep en e-mail 

• keep-alive monitor; controle op het binnenkomen van de testmeldingen 

Configuratie • alarmtelefoonnummers 

• per ingang:  ingangstype, alarmgrenzen, alarmvertragingstijden, alarmteksten, meetfactor, meet-

eenheid (b.v. Volt), kalibratie van meetwaarde, opwarmtijd van de sensoren, sample frequentie, 

synchronisatie-interval 

• tijdschema’s voor tijdgestuurd in- en uitschakelen 

• frequentie van testmeldingen 

Stroomverbruik • In ‘low power’ modus: ca. 50 µA (excl. sensoren) 

• In ‘high power’ modus: ca. 50 mA (excl. sensoren) 

• Sensoren kunnen extern gevoed worden, of via de Mobeye SISTM in de low power sample mode. 

Voeding van de sensoren • eigen voeding of via Mobeye SISTM (5 of 15VDC) 

Voeding van de unit 

(separaat te bestellen) 

• via extern lithium batterypack AC-BP5 (leverbaar als accessoire) 

  (tot 5 jaar bij ieder kwartier meting en dagelijkse synchronisatie van logwaarden) 

• via 6 ~ 12VDC ingang, evt. met 2x backup  Varta CR123 Lithium t.b.v. spanningsuitvalmelding 

3G/GSM • 3G (EU/AU) met fallback naar 2G quad band EGSM 900/1800 - 850/1900 MHz 

 

GSM-melding bij alarmsi-

tuaties op sensorwaarden. 

 

Loggen van waarden, 

sync met web portal. 

 

Volledig batterijgevoed of 

externe voeding. 


