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Top Smart System 
Περιγραφή    

Kerberos-TSPS
®
 

  

Ο αηζζεηήξαο παξνπζίαο νρήκαηνο TSPS® παξέρεη αζθαιή ελεκέξωζε γηα ηελ 

παξνπζία νρήκαηνο ζηελ δώλε επηηήξεζεο ηνπ.  

Λεηηνπξγεί απηόλνκα κε ελζωκαηωκέλε πεγή ηξνθνδνζίαο κε απηνλνκία 4 εηώλ 

είηε κε εμωηεξηθή δηαζύλδεζε ηξνθνδνζίαο – επηθνηλωλίαο κέζω RJ45. 

Σνπνζεηείηαη ππόγεηα ή ππέξγεηα θαη επηθνηλωλεί αζύξκαηα κε ηνλ θόκβν ειέγρνπ 

ηεο πεξηνρήο πνπ αλήθεη.  

Ζ αλίρλεπζε επηηπγράλεηαη κε ηελ αθξηβή κέηξεζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ηεο γεο 

ζηελ δώλε επηηήξεζεο ηνπ θαη ηελ αλάιπζε ηεο κεηαβνιήο απηήο από ηελ 

παξνπζία κεηαιιηθνύ όγθνπ.  

Ζ αλάιπζε ηεο δηαηάξαμεο  ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ηεο γεο, επηηξέπεη αθόκα θαη 

ηελ δηαβάζκηζε ηνπ νρήκαηνο κε βάζε ηνλ όγθν ηνπ.  

Ο αηζζεηήξαο TSPS έρεη ζρεδηαζηεί έηζη ώζηε λα ζπλδέεηαη είηε ελζύξκαηα κέζω 

RS485  είηε αζύξκαηα ζηνλ θόκβν πνύ αλήθεη θαη από εθεί  λα κεηαθέξεη ηα 

ζηνηρεία ηνπ ζην θέληξν ειέγρνπ κε ηελ ρξήζε WiFi ή GMS-GPRS modem.  

Δλζωκαηώλεη ηερλνινγία αλίρλεπζεο βιαβώλ, θαη αλαθέξεη ηελ θαηάζηαζή 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζε βάζε  δεδνκέλωλ ή ζε ζύζηεκα GIS.  

Έρεη κνλαδηθό ζρεδηαζκό πνύ πξνζθέξεη επειημία ζηελ ηνπνζέηεζε θαη ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηνπ  ζε ειάρηζην ρξόλν.  

Δίλαη θηιηθόο πξνο ην πεξηβάιιωλ γηαηί εζωθιείεηαη ζε πεξηβαιινληηθά 

ζωξαθηζκέλν πεξίβιεκα.  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 
 

Επεξεργαςτι 16 bit 
 
Αιςκθτιρασ 3 αξόνων Χ,Ψ,Ζ 
 
Ultra low power. 
 
Δίκτυα ενςωμάτωςθσ:  

 RS485 

 Mesh 

 Star 

 Inline 

Ευαιςκθςία  2 miligaus  
 
Αςφρματθ ηεφξθ ςτα  
2.4Ghz / 900Mhz / 868Mhz. 
 
Ρφκμιςθ λειτουργίασ: 

 OnLine 

 OffLine 

Αναφορζσ: 

 Στατικισ παρουςίασ 

 Όγκου οχιματοσ. 

 Διζλευςθσ οχιματοσ. 

 Κατεφκυνςθ οχιματοσ 
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Top Smart System 
Χαρακτηριστικά 

Kerberos-TSPS 
  

 
 Ηζρπξόο επεμεξγαζηήο DSP 16 bit  

 Φεθηαθόο καγλεηηθόο αηζζεηήξαο Magneto resistive ηξηώλ αμόλωλ Υ,Τ,Ε 

 Δπαηζζεζία 2 miligaus +/- 8 Gaus Fields  

 12 bit ADC and Strap Drive  

 Δλεξγνπνίεζε θαη απνζηνιή ζπκβάληνο ζε ιηγόηεξν από10ms  

 Με δπλαηόηεηα δηαβάζκηζεο νρήκαηνο 

 Δλζύξκαηε - Αζύξκαηε αιιαγή, ξύζκηζε, θαη ηξνπνπνίεζε παξακέηξωλ 

 Τπόγεηα ηνπνζέηεζε κε ελζύξκαηε ή αζύξκαηε επηθνηλωλία  

 Πνζνζηό επηηπρνύο αλίρλεπζεο >95% 

 Αλαθνξά ζηαηηθήο παξνπζίαο 

 Αλαθνξά όγθνπ νρήκαηνο 

 Αλαθνξά δηέιεπζεο νρήκαηνο 

 Αλαθνξά θαηεύζπλζεο νρήκαηνο 

 Αλαθνξά δηαγλωζηηθώλ (κπαηαξίαο, ηζρύο ζήκαηνο θαηάζηαζε καγλεηηθνύ πεδίνπ.) 

 Λεηηνπξγία OnLine - OffLine  

 Δλζύξκαηε επηθνηλωλία – ηξνθνδνζία κε RJ45 

 Εεύμε ζε δίθηπα αηζζεηήξωλ ηύπνπ Mesh -Star –InLine  Lorawan 

 Αζύξκαηε δεύμε 2.4Ghz ή 900Mhz ή 868Mhz 

 Απόζηαζε δεύμεο >180 κέηξα 

 Κωδηθνπνίεζε αζθαιείαο 128 bit AES 

 Δλζωκαηωκέλε κπαηαξία ιηζίνπ γηα απηνλνκία > 4 εηώλ   

 Θωξαθηζκέλν πιαζηηθό ABS πεξίβιεκα κνλωκέλν από ην πεξηβάιινλ  

 Μεγάιεο αλνρέο ζεξκνθξαζίαο -40C ~ +80C  

 Βαζκόο ζηεγαλόηεηαο ΗΡ67 

 Γηαζηάζεηο κε κπαηαξία Φ80mm x 90mm, ελζύξκαηνο  Φ80mm x 120mm 

 Βάξνο κε πεξίβιεκα 250 gr  

 Σάζε ιεηηνπξγίαο ζπλόινπ 3Vdc  

 Κπθιηθή Καηαλάιωζε ιεηηνπξγίαο  

 ε αλακνλή 400 uA/ώξα   

 ε αλίρλεπζε 5 mA @ 2ms   

 ε απνζηνιή δεδνκέλωλ 200mA @ 10ms 

 Πηζηνπνίεζε CE / EMC 
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Επεξεργαςτι 16 bit 
 
Αιςκθτιρασ 3 αξόνων Χ,Ψ,Ζ 
 
Ultra low power. 
 
Δίκτυα ενςωμάτωςθσ:  
 

 RS485 

 Mesh 

 Star 

 Inline 

Ευαιςκθςία  2 miligaus  
 
Αςφρματθ ηεφξθ ςτα  
2.4Ghz / 900Mhz / 868Mhz. 
 
Καλωδιακι διαςφνδεςθ RJ45 
ενςφρματθ επικοινωνία RS485 
 
Ρφκμιςθ λειτουργίασ: 

 OnLine 

 OffLine 

Αναφορζσ: 
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