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Urządzenie bazowe do integracji rozwiązań sprzętowych!
!

Xamelo to komputer przemysłowy przeznaczony do sterowania podłączonymi urządzeniami oraz raportowania ich stanu 
kanałem WAN/LAN oraz rezerwowo GSM. Dzięki modułom rozszerzeń można go dostosowywać do 
specjalistycznych wymogów klienta. Urządzenie to pełni rolę inteligentnego routera posiadającego szereg 
wejść i wyjść sprzętowych, których funkcje zależą od zainstalowanego oprogramowania.!!
Elastyczność- nowoczesne podejście zastosowane przy projektow-aniu 
Xamelo polegające na oddzieleniu części sprzętowej od 
oprogramowania pozwala dostosować urządzenie do różnych zadań w 
sposób szybki i bezproblemowy. Wymieniając oprogramowanie możemy 
to samo urządzenie wykorzystać do wielu zróżnicowanych procesów. !

Rozszerzenia - urządzenie posiada otwartą architekturę umożliwiającą, 
poprzez specjalne gniazdo rozszerzeń GPIO na rozbudowę o kolejne 
porty komunikacyjne. Przykładem może być moduł SIO (Security Interface 
One), który przystosowuje platformę do pracy w charakterze systemu 
sygnalizacji napadu i włamania, systemu kontroli dostępu lub zdalnego 
otwierania budynków. Moduł SIO wyposażony jest w zasilacz, 12 wejść w 
standardzie 3EOL (w tym dwa mogące pracować w trybie analogowym), 4 
wyjścia przekaźnikowe i gniazda na podłączenie dwóch czytników kart z 
klawiaturami w standardzie Wiegand. Na życzenie mogą zostać 
przygotowane także inne moduły rozszerzeń.!

Certificates - Xamelo poza wymaganymi poświadczeniami spełnienia norm bezpieczeństwa i emisji CE, które zostały 
poparte badaniami w Instytucie Łączności, może posiadać w zależności od oprogramowania poświadczenia potwierdzające 
zgodność z normami dla systemów alarmowych EN 50131, systemów kontroli dostępu EN 50133 i komunikatorów EN 
50136. Wszystkie powyższe dla stopnia 3.!

Specyfikacja techniczna

CPU ARM9 200 MHz (Atmel AT91SAM9 AMR926EJ-S 8kB cache 32 kB ROM)

Pamięć 64MB RAM i 512MB NAND Flash

Porty wewnętrzne 4 * LAN 10/100 Mbps, USB 2.0 host, 3 * RS232, 1 * RS485 (half duplex), 
4 * NO/NC input,  1 * OC output (max 50 mA), GPIO/I2C (extension slot)

Porty zewnętrzne 1 * WAN 10/100 Mbps

GSM Quectel M10 4 bands (850/900/1800/1900 MHz), porty mikrofonu/
głośnika

Złącza serwisowe USB 2.0 device, 20 pin JTAG

Pamięć zewnętrzna port kart SD (max 4GB)

Akumulator 3V CR2032

LED Power, Error, WAN i status GSM

Power IN 16V DC max 1A

Temperatura 5C - 40C

Wymiary 244 x 119 x 200 mm

Waga 230g

System operacyjny Windows CE 6.0, Linux Angstorm


