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1 Wstęp

Urządzenie Xamelo 100 wraz z opcjonalnymi modułami rozszerzeń jest nowatorskim
rozwiązaniem  skierowanym  na  rynek  monitoringu  oraz  ochrony.  Jego  podstawowym
zadaniem jest  gromadzenie i przekazywanie sygnałów  pochodzących z  różnych źródeł  do
centrum zbierania informacji a także na interakcji centrum z  podłączonymi do Xamelo 100
urządzeniami.  Funkcje  samego  urządzenia  zależne  są  od  zainstalowanego
oprogramowania, które w przeciwieństwie do klasycznych rozwiązań nie stanowi integralnej
części  samego  urządzenia.  Takie  rozwiązanie  daje  szerokie  spektrum  możliwości
dostosowania urządzenia do specyficznych wymogów odbiorcy.

Xamelo  100  należy  traktować  jako  komputer  przemysłowy  przeznaczony  do
monitoringu z funkcjami inteligentego routingu, wyposażony w  szereg wejść/wyjść  różnych
standardów.  Urządzenie  spełnia  wymagane  normy  dla  systemów  bezpieczeństwa  i
urządzeń transmisji alarmów.

Płyta główna
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Moduł rozszerzeń - Security Interface One (SIO)

2 Instrukcja bezpieczeństwa

W dokumentacji zastosowano oznaczenia:

Uwaga krytyczna

Uwaga

Przed  uruchomieniem  urządzenia  należy  zapoznać  się  z  poniższą  instrukcją
bezpieczeństwa.
Nieprawidłowa obsługa i niewłaściwe użytkowanie może spowodować poważne uszkodzenie
urządzenia lub zranienie osób.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłową obsługą i
niewłaściwym użytkowaniem urządzenia.

Urządzenie należy zamontować w obudowie i trzymać w suchym miejscu.

Montaż  urządzenia  powinien  zapewniać  stosowną  wentylację,  zabezpieczającą  przed
przegrzaniem.
Otwory wentylacyjne muszą spełniać następujące wymagania:
o bez otworów na spodzie obudowy
o otwory na górze i po bokach, których szerokość nie przekracza 1 mm

Obudowa powinna gwarantować dostęp do przedziału baterii tylko po użyciu narzędzia.

Nie należy narażać na skrajne temperatury, wilgoć, wibracje wstrząsy i udary.

Przed użyciem postaw urządzenie na stabilnej i płaskiej powierzchni.

Przed podłączeniem zasilania upewnij  się, czy antena GSM jest  podłączona, brak anteny
może skutkować uszkodzeniem urządzenia.
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Przed podłączeniem upewnij się, że źródła napięcia zasilania są ustawione poprawnie.

Podłączanie  urządzeń  peryferyjnych  poprzez  interfejsy  COM1-COM4  wykonuj  przy
odłączonym zasilaniu.
Przed  pracą  z  urządzeniem  należy  pozbyć  się  ładunków  elektrostatycznych,  dotykając
metalowego przedmiotu z uziemieniem.
Nie  wylewać  żadnych  płynów,  gdyż  mogą  uszkodzić  urządzenie  lub  spowodować
porażenie prądem elektrycznym.
W  trakcie  pracy  urządzenia  niedozwolone  jest  wyciąganie  karty  SD,  gdyż  może  to
skutkować jej uszkodzeniem oraz nieprawidłowym działaniem.
Zamontowana  bateria  podtrzymująca  zegar  urządzenia  powinna  być  zgodna  z  podaną
specyfikacją producenta.
Baterię  należy  wymieniać  przy  wyłączonym  zasilaniu  oraz  odłączonych  połączeniach
portów LAN i WAN

Uwaga!  Istnieje  niebezpieczeństwo  eksplozji  w  przypadku
zastąpienia  baterii  baterią  niewłaściwego  typu.  Zużytych
baterii pozbywać się zgodnie z instrukcją.

Baterie  litowe  należy  przekazać  do  utylizacji  lub pozbywać
się ich zgodnie ze wszystkimi przepisami ogólnokrajowymi i
miejscowymi. 
Celem uniknięcia pożaru lub wybuchu nie wolno dopuszczać
do ich zetknięcia z ogniem. 

Jeśli  dowolna  z  poniższych  sytuacji  miała  miejsce,  należy  dostarczyć  urządzenie  do
producenta:

płyn dostał się do urządzenia

urządzenie zostało wystawione na działanie wilgoci

sprzęt nie działa poprawnie lub nie jest możliwe jego uruchomienie zgodnie z instrukcją
obsługi
urządzenie upadło i zostało uszkodzone

urządzenie ma oczywiste oznaki uszkodzenia.

3 Wprowadzenie

Moduł główny Xamelo 100 to miniaturowy komputer jednopłytkowy, wyposażony w  wydajny
procesor ARM9, 64MB pamięci RAM oraz 512MB pamięci NAND Flash. 
Komputer posiada interfejsy komunikacyjne:

1 x port USB 2.0 host,

1 x port USB 2.0 device,

3 x port RS232,

1 x port RS485,

1 x WAN 10/100Mbps
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4 x LAN 10/100Mbps

4 linie wejściowe NO/NC

1 linia wyjściowa OC

szyna GPIO/I2C dla dodatkowych modułów rozszerzerzających 

1 x gniazdo kart SD

modem GSM/GPRS 850/900/1800/1900 MHz Quectel M10

Urządzenie wyposażone jest w modem GSM/GPRS z gniazdem dla kart SIM, z możliwością
podłączenia mikrofonu oraz głośnika oraz  obsługą protokołów  internetowych: PPP, TCP/IP,
HTTP, FTP, MMS.

Komputer działa z:
Board  Support  Package  (BSP)  firmy  Adeneo  Embedded®,  Copyright  2009  Adeneo.  All
Rights  Reserved, w  skład którego wchodzą  systemem  operacyjny  Windows  Embedded
CE 6.0 R3 oraz BIOS 
Dystybucja Linux Angstorm, Kernel: 2.6.30

Komputer nie posiada układu graficznego, dostęp do

urządzenia zapewniony jest poprzez interfejsy

komunikacyjne.

Moduł główny poprzez szynę GPIO może współpracować z modułami rozszerzeń.

Moduł rozszerzeń Security Interface One (w skr. SIO) to opcjonalny moduł, który zapewnia

podstawowe  interfejsy  do  wykorzystanie  urządzenia  Xamelo  100  jako  samodzielnego

systemu bezpieczeństwa przeznaczonego do ochrony mienia, w tym:

12 linii wejściowych dla czujników systemów alarmowych

4 linie wyjściowe przekaźnikowe

2 porty w standardzie Wiegand 

Funkcje  urządzeń  zależą  od  wgranego  konkretnego

oprogramowania i zostały opisane w odrębnej instrukcji.

4 Właściwości Xamelo 100

Zestaw urządzenia Xamelo 100 składa się z:
urządzenie Xamelo 100

bateria Maxell CR2032

karta SD

instrukcja urządzenia.

Schemat interfejsów urządzenia Xamelo 100:
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Nazwa Opis

POWER +/- Napięcie stałe 10V ÷ 24V, średnie/max natężenie prądu - 0,5A/0,7A

WAN Interfejs LAN sieci zewnętrznej

USB Interfejs USB dla dodatkowych urządzeń

LAN1-4 Interfejs LAN sieci wewnętrznej

SIM Card Gniazdo karty SIM typu Full size

GSM Antenna Gniazdo anteny modemu GSM typu SMA

COM1-3 Interfejsy RS232 dla urządzeń integrowanych

COM4 Interfejs  RS485  dla  urządzeń  integrowanych  w  postaci  gniazda  RJ11,
(aktywne piny 3 i 4)

Reset Sprzętowy reset urządzenia

Function Key Programowalny przycisk funkcyjny

I1 - I4 Programowalne wejścia NO/NC

O1 Programowalne wyjście OC o obciążalności 50mA

USB Service Interfejs  USB Device  do  podłączenia  urządzenia  do  komputera  w  celach
serwisowych

SD Card Gniazdo karty SD (max 4GB)

BATTERY Gniazdo baterii CR2032 3V podtrzymującej zegar urządzenia

Extension Slot Szyna GPIO/I2C dla dodatkowych modułów rozszerzających

Service Slot Złącze serwisowe JTAG 20 pin do programowania urządzenia na poziomie
procesora

Memory Lock Brak zworki spowoduje przełączenie procesora w tryb programowania

RS485
Terminator

Terminacja linii RS485 zgodnie ze  standardem  powinna  być  założona  na
obu brzegach linii
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Microphone Gniazdo podłączenia zewnętrznego mikrofonu do modemu GSM

Speaker Gniazdo podłączenia zewnętrznego głośnika do modemu GSM

LED Gniazda  do  wyprowadzenia  diód  Power,Error,  LAN, GSM na  zewnętrzną
obudowę

Zworka JP2 Nieużywane

Zworka JP4 Nieużywane

Dioda Kolor diody Status Opis

POWER (zielona)

Prawidłowe
zasilanie
urządzenia

ERROR (czerwona)

Problem
oprogramowania
wewnętrznego

LAN (pomarańczowa)

Prawidłowe
połączenie poprzez
łącze WAN

GSM (pomarańczowa)

Prawidłowe
połączenie poprzez
modem GSM

Znaczenie powyższych opisów diód może się różnić w

zależności od wersji systemu oraz oprogramowania.

Dioda Kolor diody Status Opis

Modem nie działa

ŻÓŁTA

(64ms wł / 800 wył)

Brak synchronizacji
modemu z siecią

(64ms wł / 200 wył)

Synchronizacja
modemu z siecią

(64ms wł / 600ms wył)

Trwa tranfer
danych przez
GPRS

Dioda Kolor diody Status Opis
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Wyłączony
dodatkowy LAN
(Internal) z powodu
braku sterowników

ZIELONA
Trwa transfer
danych

POMARAŃCZOWA
Nawiązanie
połączenia

5 Podłączenie urządzenia

Przed podłączeniem urządzeń należy zapoznać się z Instrukcją bezpieczeństwa.

Urządzenie nie jest przeznaczone do montażu na zewnątrz.

Antena, kablowe systemy dystrybucyjne i telekomunikacyjne

nie mogą być narażone na przepięcia.

Przed uruchomieniem urządzenia należy upewnić się czy antena GSM jest podłączona oraz
karta SD i bateria podtrzymująca czas została zamontowana.

Brak  podłączonej  anteny  dla  modemu  GSM,  może
skutkować uszkodzeniem urządzenia!

Urządzenie  Xamelo  100  zasilane  jest  prądem  stałym  w  zakresie  10V  ÷  16V,  o  średnim

natężeniu prądu w czasie pracy 0,5A oraz maksymalnym 0,7A.

Podłączenie urządzenia:

Zamontować urządzenie zgodnie z zasadami Instrukcji bezpieczeństwa.

Podłączyć opcjonalne urządzenia peryferyjne do interfejsów COM1 - COM4 

Podłączyć zasilanie do wtyku POWER zgodnie z oznaczeniami biegunów (+ oraz -)

Instalację  należy  wyposażyć  w  łatwo  dostępne  urządzenie

rozłączające.
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Montaż  oraz  podłączenie  urządzeń  peryferyjnych  należy
wykonywać przy wyłączonym zasilaniu!

Producent do zasilania mikrokomputera prądem stałym  poleca  użycie  modułu rozszerzeń

Security Interface One (w skrócie SIO)  z wbudowanym układem prostownika.

Szczegóły podłączenia zasilania zostały opisane w rozdziale Zasilanie z modułu rozszerzeń

SIO.

6 Moduł rozszerzeń SIO

Opcjonalny moduł rozszerzeń Security Interface One (w skrócie SIO) rozszerza

funkcjonalności mikrokomputera o dodatkowe interfejsy, zasilania, wejścia oraz wyjścia.

Moduł rozszerzeń wyposażony jest w niezależną jednostkę

CPU oraz pamięć operacyjną.

Schemat modułu rozszerzeń Security Interface One:

Nazwa Opis

Power IN AC Wejście napięcia zmiennego 16V

ACU A +/- Podłączenie zasilania awaryjnego - akumulatora 12V (+ oraz -)
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Power OUT1 +/- Wyjście zasilania modułu głównego - napięcie stałe 10 - 22 V 

Power OUT2 +/- Wyjście zasilania czujników systemu alarmowego - napięcie stałe 10 - 14
V 

I1 - I12 Wejścia czujników systemu alarmowego

O1 - O4 Programowalne wyjścia przekaźnikowe

POWER Dioda LED informująca o prawidłowym zasilaniu urządzenia 

ERROR Dioda LED informująca o błędzie wewnętrznym modułu SIO

STATUS1-6 Programowalne diody LED zależne od wersji oprogramowania w module
Xamelo 100

WIEGAND 1-2 Interfejs Wieganda do podłaczenia manipulatorów lub czytników

EXTENSION
SLOT

Szyna GPIO/I2C do połączenia z modułem głównym

RESET Sprzętowy reset urządzenia

Przy  podłączaniu  modułu  rozszerzeń  SIO  do  modułu
głównego  Xamelo  100  należy  wykorzystać  ferryty  na
przewodach:

dla taśmy GPIO/I2C ferryt o zalecanych parametrach 35Ω
(dla 25Mhz), 88Ω (dla 100Mhz)
dla  zasilania  Power  OUT1  ferryt  o  zalecanych
parametrach 53Ω (25Mhz), 86Ω (100Mhz)

Wejścia I1-I12 mogą być skonfigurowane jako:
NO/NC

2EOL

3EOL

analogowe 0-255 (tylko I11 oraz I12)

aktywne/nieaktywne

Montowane  rezystory  dla  dla  wejść  3EOL  powinny  mieć
tolerancję 1%

Zworki:
JP3

rozwarty - wejście I11 pracuje w trybie analogowym, 

zwarty - tryb analogowy nie aktywny
JP4 

rozwarty - wejście I12 pracuje w trybie analogowym,

zwarty - tryb analogowy nie aktywny 

JP1 - port COM UART (3,3V)
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1 - GND

2 - TXD

3 - RXD

JP2 - wybór trybu bootowania
1-2 normalna praca

2-3 aktywacja bootloadera 

JP6 - maksymalny prąd ładowania akumulatora:
1-2 - 0,7A

2-3 - 1A

JP7 
rozwarty - włączenie testów akumulatora

zwarty - wyłączenie testów akumulatora

Mikrokomputer  Xamelo  100  podłączany  jest  z  modułem  rozszerzeń  poprzez  gniazdo
Extension Slot 20-pinowym kablem żyłowym.

6.1 Zasilanie z modułu rozszerzeń SIO

Moduł  rozszerzeń  Security  Interface  One  może  służyć  jako  zasilanie  modułu  głównego
Xamelo 100 oraz czujników systemu alarmowego.
Zasilany jest prądem zmiennym o napięciu 14-16V lub awaryjnie akumulatorem 12V.

Nigdy nie wyrzucaj  zużytych akumulatorów  wraz  z  innymi
odpadami.
Zostawiaj te produkty w specjalnie do tego przeznaczonych
miejscach i punktach zbiorczych.

Moduł posiada dwa wyjścia prądu stałego, do zasilania modułu głównego Xamelo 100 oraz
czujników systemu alarmowego.

Schemat zasilania z użyciem modułu rozszerzeń SIO
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Procedura podłączenia zasilania:

1. Zaciski uzwojenia wtórnego transformatora 14-16V podłączyć do zacisków Power IN AC.
2. Podłączyć akumulator do dedykowanych przewodów (czerwony do ACU A+, czarny ACU

A-)
3. Przygotować urządzenie Xamelo 100 zgodnie z instrukcją Podłączenia urządzenia
4. Podłączyć  wyjścia zasilania Power OUT1 z  zasilaniem modułu głównego  (Xamelo  100)

Power, uwzględniając oznaczenia biegunów na obu urządzeniach (+ oraz -)
5. Podłączyć transformator do zasilania 230 V AC

Urządzenie główne Xamelo 100 oraz moduł rozszerzeń SIO powinny się uruchomić.

7 Instalacja systemu

Standardowo urządzenie dostarczone jest z zainstalowanym oprogramowaniem producenta.

Opis oprogramowania znajduje się w odrębnym dokumencie. 

Poniższy opis dedykowany jest dla własnych autorskich rozwiązań oprogramowania.
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7.1 Instalacja Windows CE

Po  podłączeniu zasilania  możliwe  jest  przygotowanie  oraz  instalacja  oprogramowania  do

urządzenia.

Przygotowanie urządzenia do programowania

1. Podłącz  urządzenie poprzez  port  USB Service do komputera z  systemem  Windows

XP/Vista/7

2. Zdejmij zworkę Memory Lock

3. Do  złącza  Power  podłącz  zasilanie  zgodne  ze  specyfikacją,  system  Windows

automatycznie wyszuka i zainstaluje odpowiednie sterowniki urządzenia

4. Uruchom programator procesora Atmel SAM-BA

Aktualna  wersja  programatora  do  ściągniecia  ze  strony

producenta

http://www.atmel.com/tools/ATMELSAM-BAIN-

SYSTEMPROGRAMMER.aspx

5. Wybierz  rozpoznany port  połączenia (”/USBserial/comXX”) oraz  płytę  AT91SAM9260-

EK

Jeśli  domyślny  port  nie  został  rozpoznany,

prawdopodobnie  urządzenie  nie  zostało  poprawnie

zainstalowane  W  takim  wypadku  należy  zainstalować

ponownie  sterowniki  urządzenia,  dostępne  w  katalogu

instalacji programatora SAM-BA.

6. Potwierdzić wybór, po uruchamieniu aplikacji ponownie założyć zworkę Memory Lock

7. Wybraćy zakładkę NandFlash
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8. Wybrać ze skryptu opcję „Enable NAND” a następnie Execute

9. Wyczyścić pamięć NAND urządzenia poprzez wybranie skryptu Erase All → Execute
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Opcja wyczyszczenia pamięci całkowicie usunię dane  z

pamięci  NAND  urządzenia.  Krok  jest  wskazany  przy

pierwszym wgrywaniu systemu.

Urządzenie jest gotowe na przyjęcie nowego oprogramowania. 

Wgranie oprogramowania

1. Wgrać bootloader pierwszego poziomu:

wybrać z listy skryptów Send Boot File→ Execute,

ustawić Adress na  0x0

wybrać plik bootloadera Firstboot.nb0,

wysłać plik poprzez opcję Send File
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Bootloader najniższego poziomu, służy do  uruchomienie

bardziej zaawansowanego bootloadera drugiego poziomu.

3. Wgrać bootloader drugiego poziomu:

wybrać z listy skryptów Send Boot File→ Execute,

ustawić Adress na  0x80000

wybrać plik bootloadera eboot.nb0,

wysłać plik poprzez opcję Send File

4. Wgrać obrazu systemu WinCE 6.0:

wybrać z listy skryptów Send Boot File→ Execute,

ustawić Adress na  0x200000

wybrać plik bootloadera NK.nb0,

wysłać plik poprzez opcję Send File
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Podczas wgrywania oprogramowania nie należy odłączać

zasilania  urządzenia,  co  może  powodować  jego

nieodwracalne uszkodzenie.

Operacja wgrania systemu może trwać nawet kilka minut

W  przypadku  kompilacji  nowego  pliku  NK.nb0  należy

wprowadzić  do  bootloader  drugiego  poziomu

(EBOOT.nb0) właściwe adresy. Adresy te znajdują się w

oknie „output” przy kompilacji lub w pliku makeimg.out”.

Adresy  należy  wprowadzić  w  kodzie  źródłowym

EBOOTa, plik który należy zedytować to eboot_cfg.c

7.2 Instalacja Linux

W celu instalacji oprogramowania Linux należy skontaktować się z producentem urządzenia.

8 Konfiguracja urządzenia

Komputer  nie  posiada  interfejsu  graficznego,  w  związku  z  powyższym  konfiguracja
zainstalowanego systemu realizowana jest poprzez zdalny dostęp.

Konfiguracja urządzenia z systemem WIN CE
Dostęp zdalny możliwy jest poprzez narzędzie CERHost, narzędzie MobileRegistryEditor
pozwala na zdalną edycję samego rejestru urządzenia

Narzędzia  wymagają  zainstalowanego  ActiveSync  dla

urządzeń mobilnych  (system  Windows  XP)  lub  pakietu

WMDC (dla systemów Windows Vista/7)

W celu skonfigurowania adresu MAC oraz adresu sieciowego urządzenia należy:

1. Podłączyć uruchomione urządzenie poprzez USB Service do komputera
2. Uruchomić  narzędzie  MobileRegistryEditor.exe,  odczytany  zostanie  rejestr  z

podłączonego urządzenia
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3. Wyedytować  wartości  kluczy  dla  adresu MAC  w  gałęzi  HKEY_LOCAL_MACHINE  ->
Comm -> EMACB1 -> Parms

NetworkAddress - adres MAC
4. Wyedytować wartości kluczy: dla karty sieciowej w gałęzi HKEY_LOCAL_MACHINE ->

Comm -> EMACB1 -> Parms -> TcpIp
EnableDHCP - włączenie pobierania adresu z serwera DHCP

IpAddress - ręcznie podany adres IP

Subnetmask - ręcznie podana maska sieci

DefaultGateway - ręcznie wprowadzona brama sieci
5. Zrestartować urządzenie po wprowadzeniu zmian

Konfiguracja urządzenia z systemem Linux
W  celu  konfiguracji  urządzenia  z  oprogramowaniem  Linux  skontaktować  się  z
producentem urządzenia.

9 Dane techniczne
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9.1 Xamelo 100

Dane techniczne urządzenia Xamelo 100:

Parametr Wartość

Interfejsy komunikacyjne RS232 / RS485 / Ethernet (LAN) / Ethernet
(WAN) / GSM 

Pamięć zewnętrzna Zależny  od  pojemności  karty  SD  w
urządzeniu

Sygnalizacja optyczna TAK, status urządzenia

Sygnalizacja dźwiękowa TAK, informacja o wywołanej komendzie

Zalecany zasilacz 10V ÷ 24V DC; średnie (w trakcie pracy)/
max - 0,5A/0,7A

Typ baterii  podtrzymującej  zegar
urządzenia

CR2032 3V

Obciążalność wyjścia OC (01) 50 mA

Zakres temperatury pracy 5°C ÷ 40°C 

Wymiary (dł. x szer. x wys.) 244 x 119 x 20 mm

Waga ~230 gr

Komponenty

Mikrokontroler 
Atmel AT91SAM9

procesor  ARM926EJ-S  Core  o  częstotliwości  zegara
200MHz,

8 kB pamięci Cache dla danych i instrukcji

8 kB wewnętrznej pamięci SRAM

32 kB wewnętrznej pamięci ROM

Pamięć SDRAM 64MB pamięci SDRAM 

Pamięć NAND Flash 512MB pamięci NAND Flash

Podtrzymanie bateryjne Bateria  CR2032  dla  podtrzymania  zegara  czasu
rzeczywistego RTC.

Szyna GPIO/I2C Szyna danych dla zewnętrznego modułu rozszerzającego

Modem GSM Quectel M10 Zintegrowany  modem  GSM/GPRS  poprzez  wewnętrzny
interfejs  RS232,  który  pracuje  na  częstotliwościach
850/900/1800/1900MHz

Hub USB Koncentrator portów USB

Switch Przełącznik portów Ethernet

RS232 Interfejs normal gniazdo DB9 (nie TTL) - 5 wire

Interfejs normal gniazdo DB9 (nie TTL) - 5 wire

Interfejs normal gniazdo DB9 - 3 wire 

RS485 Interfejs half-duplex na RJ11
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Interfejsy Maksymalna długość przyłączy

linie NO/NC 100 m

GPIO/I2C 15 cm, zalecane ferryty 35Ω (25Mhz), 88Ω
(100Mhz)

USB 1.5 m

RS232 5 m

RS485 100 m przy 100Kb/s

WAN skrętka kat 5 lub wyższej - 100 m

LAN skrętka kat 5 lub wyższej - 100 m

zasilanie 2 m

9.2 SIO

Dane techniczne Modułu rozszerzeń Security Interface One (SIO):

Parametr Wartość

Komunikacja urządzenie<->Xamelo 100 szyna GPIO

Bufor zdarzeń 512  zdarzeń  zapisywanych
w pętli

Sygnalizacja optyczna TAK, status urządzenia

Sygnalizacja dźwiękowa brak

Zasilanie 16V AC

Napięcie akumulatora (ACU) 12 V

Bezpieczniki 1A 250 V

Napięcia wyjściowe:

PowerOUT1 10...22 V DC

PowerOUT2 10...14 V DC

Wiegand1 ± 10...14 V DC

Wiegand2 ± 10...14 V DC

Obciążalność:

Wyjść przekaźnikowych (01-04) 1A/24V DC, 0,5A/125V AC 

Wyjść zasilania PowerOUT1 0,9 A 

PowerOUT2 + Wiegand1 + Wiegand2  0,9A 0,9 A

Maksymalny prąd łądowania akumulatora 1 lub 0,7 A

Napięcie zgłoszenia awarii akumulatora 11 V ±10% 

Napięcie odcięcia akumulatora 10,5 V ±10% 

Zakres temperatury pracy 5°C ÷ 40°C 

Wymiary (dł x szerokość x wysokość) 184 x 108 x 47 mm

Interfejsy Maksymalna długość przyłączy
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wejścia czujników

NO/NC 100 m

2EOL 100 m

3EOL 100 m

analog (i11, i12) 5 m

Wiegand 2 m

GPIO/I2C 15 cm, zalecane ferryty 35Ω (25Mhz), 88Ω
(100Mhz)

COM (UART) 3 m

zasilanie 2 m

9.3 Normy

Urządzenie Xamelo 100 wraz z modułem rozszerzeń SIO spełnia następujące normy:

EN50136-1:2012 Norma dla systemów transmisji alarmów stopień 3

EN60950 Urządzenia techniki informatycznej. Bezpieczeństwo.

EN50082-1 Kompatybilność elektromagnetyczna

Klasy środowiskowa wg EN50130-5 stopień I
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