
Anna kaasunvalvontasi osaaviin käsiin

Luotettava ja varma 
kaasunvalvontakeskus



Turvallisuus ja varmuus
Seguro tarjoaa turvallisuutta ja varmuutta kaasunvalvontaan 
ja siihen voi liittää jopa 300 kaasunilmaisinta. Näiden toimintaa 
pystytään seuraamaan reaaliajassa milloin tahansa. 

Modulaarisuus
Keskus on modulaarinen ja voidaan helposti yhdistää 
juuri haluttuun käyttöympäristöön.

Selkeys
Seuranta on helppoa ja onnistuu myös puhelimella. Selkeällä 
ja opastavalla kosketusnäytöllä ilmaisimet näkyvät kiinteistön 
pohjakartassa ja niiden tila ilmaistaan värikoodein. Myös 
visuaaliset hälytykset toimivat ja kertovat käyttäjälle välittömästi 
häiriötilanteesta. Reaaliaikainen valvonta mahdollistaa 
ennakoitavuuden ja varaosien saannin entistä helpommin. 
Luotettavan ja turvallisen Seguron trendejä ja raportteja 
voidaan seurata pitkälläkin ajanjaksolla.

Luotettava ja 
varma kaasun-
valvontakeskus 
Detector Oy:n uusi etäkäyttöinen 
kaasunvalvontakeskus, Seguro, 
tuo kaasunvalvonnan uudelle 
tasolle. Segurossa on mahdollisuus 
etävalvontaan, jonka avulla seuranta 
sujuu ajasta ja paikasta riippumatta.

• Etäkäyttö ja etävalvonta  
 (Asetuksia voidaan esim.  
 muuttaa etänä)
• Iso selkeä näyttö
• Pitkäajan trendit ja raportointi
• Luotettavuus ja turvallisuus 
• Mahdollistaa ennakoitavuuden  
 ja parantaa varaosavastetta
• Visuaaliset hälytykset
• Ilmaisimet kiinteistön  
 pohjakartassa
• Selkeä ja opastava  
 käyttöliittymä
• Modulaarinen ja helposti  
	 konfiguroitava

Seguro valvoo 
puolestasi!



Iso kosketusnäyttö
Summeri

Etävalvonta/etäohjaus

Modbus/Profibus/Profinet

1-300 relettä

4-20 mA, 0-20 mA, 0‒10 V

Sähköposti- ja GSM-hälytykset

1-300 kaasunilmaisinta

• Teräskotelo
• Iso ja selkeä 10,1” kosketusnäyttö  
 (resoluutio: 1280 x 800 pikseliä)
• LED status indikaatorit
• Ohjelmoitavissa jokaiselle  
 tulokanavalle 4 hälytysrajaa 
Käyttöjännite: 
• 110-230 VAC 50-60Hz
• 24 VDC (20-28 VDC)  
Tuloliitännät, 1-300 kpl
• 4-20mA
• 0-10 V
• 24 VDC digitaalitulo 
Lähtöliitännät
• Potentiaalivapaat relekontaktit  
 1-300 kpl. 230 VAC 1,0 A  
 resistiiviselle kuormalle
• Virtalähtö
• Digitaalilähtö
• Modbus RTU
• Profinet/Profibus 
• Mahdollisuus myös muihin liitäntöihin
Etähälytykset
• GSM-viesti puhelimeen
• Sähköposti
Etävalvonta ja etäkäyttö
• Kytkentä joko kiinteällä verkolla  
 (Ethernet) tai langattomalla  
 mobiiliverkolla 

Tekniset ominaisuudet

• Käyttöliittymän kielet:  
 Suomi, Englanti
• Kartta, pylväs ja trendinäkymät
Ympäristöolosuhteet
• Käyttö- ja varastointilämpötila:   
 -10…+50 °C 
• Ympäristökosteus:  
 kondensoimaton 10…90 % RH 
• Ilmanpaine: normaali ilmanpaine
Kotelo
• Asennus: seinä-asennus
• Materiaali: teräs Pintakäsittely:   
 jauhemaalattu
• Väri: RAL 7035 (harmaa) 
• Tiiveys-luokka: IP 54
• Mitat: 500mm x 700mm x 300 mm  
 (leveys x korkeus x syvyys)
• Kysy myyjiltä muista  
 kotelointiratkaisuista
Standardit:
• 2014/35/EU
• 2014/30/EU
• EN 50270:2015
• EN IEC 62368-1:2020
• EN 50271:2018
• CE
• ROHS 



Detector Oy
Telekatu 8, 20360 Turku

puh: +358 (0)207 756 480
detector@detector.fi

www.detector.fi

Huoletonta turvallisuutta

Täydentävät tuotteet

Katso kaikki lisävarusteet: 
detector.fi/tuotteet


