
Sovelluskohteet
• Jäähdytys- ja ilmastointijärjestelmien seuranta ja valvonta
• Työkierrosten automaattinen ohjaus
• Fysikaalisten parametrien kirjaaminen (lämpötila, kosteus, 
 paine, CO2 , jne.)
• Teolliset jäähdytys-, varastointi- ja olosuhteidenhallintajär-
 jestelmät
• Pegon PLUSR Expert -sarjan keskusten tallentamien 
 tietojen rekisteröinti ja tarkastelu

Järjestelmävaatimukset
• Käyttöjärjestelmä: Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10, 
 Windows server 2008, Windows server 2012
• RAM-muisti 2 GB (suositus 4 GB)
• 10 Gt vapaata kiintolevytilaa
• Min. resoluutio 1024x768, 24 bit (suositus 1280x1024, 32 bit)
• 1 usb -portti 2TWRS485 -liitäntään
• 2 GHz suoritin tai tehokkaampi

Ominaisuudet
• Valvontajärjestelmä Pego-keskuksille, joissa RS485-lähtö
• Mahdollistaa keskusten ohjauksen ja valvonnan
• Sopii paikallisverkkoihin (LAN) client/server -malli
• Työsyklien hallinta automaattisesti muuttuvilla parametreilla
• Tietojen varmuuskopiointi- ja palautustoiminto
• Järjestelmän etäohjaus
• Kotisivun päänäkymään voidaan määrittää halutut tiedot
• Mittaustietoja voidaan vertailla graafisessa näkymässä
• Tiedot voidaan tulostaa tai viedä Excel-muodossa
• HACCP-taulukko
• Hälytysnavigaattori
• Hälytysten hallinta, jossa voidaan määrittää lähettämään
 sähköpostia hälytysten laukeamisesta tai kuittaamisesta
• Käyttäjäystävällinen ohjelmistopäivitys, lataus Pegon 
 verkkosivulta
• Ei rajoituksia yhdistettäville keskuksille, joihin on lisätty
 TWRS485 -rajapinnat (1 liitäntä jopa 64 keskuksen kyt-
 kentään)

Kylmä- ja pakastehuoneiden 
sekä -varastojen olosuhteiden 
etäohjaussovellus 
TeleNET on sovellus Pego-keskusten ohjaamien jäähdytys- 
ja ilmastointijärjestelmien seurantaan ja valvontaan. Keskus-
ten keräämiä tietoja voidaan tarkastella tietokoneella. Sovel-
luksen avulla voidaan tulostaa raportteja, hallita hälytyksiä, 
muuttaa toimintaparametreja ja valvoa koko järjestelmää.
Ottamalla käyttöön WEB-paketin, voidaan laitteistoja etäohja-
ta helposti ja nopeasti myös verkkoselaimesta, älypuhelimella 
sekä tabletilla.

TeleNET WEB



TWRS485-käyttölaite TELENET

Mitat 210 x 200 x 48 mm

Paino 0,5 kg

Liitettävien keskuksien määrä Rajaton (riippuen liitäntäyhteyden kapasiteetista ja 
laitteistosta)

Kotelon  materiaali Palosuojattu PC-ABS

Hälytysreleet Vaatii TWMA:n

Mittausarvojen tulostus Kyllä

Tapahtumahistoria Kyllä

Mittaustaajuus Alkaen 1 minuutti

Tietojen siirto Kyllä

Hälytysten hallinta / sähköpostin lähetys Kyllä

Automaattiset työsyklit Kyllä

Client/Server Kyllä

Käyttäjien hallinta salasanalla, käyttö-
oikeustasot

Kyllä

TWRS 485 

Kytkentä
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TeleNET-ohjelman näyttökuvia.

Pego-keskusten kytkentä tietokoneeseen TWRS 485 -laitteen avulla.


