
Induo AB | induowireless.com | 08-659 43 00 | sales@induowireless.com

GPRS modem | I/O · Logger

Robust GSM modem
Maestro Industrial 10 är ett avancerat GSM/GPRS modem som 
erbjuder pålitlig uppkoppling och är anpassad för högt ställda 
industriella krav. Modemet har en robust konstruktion, seriella 
gränssnitt, I/O-portar samt inbyggt MODBUS-stöd vilket gör att 
modemet kan fungera som fristående PLC. Modemet har en rad 
funktioner för att säkerställa uppkopplingen, något som borgar 
för problemfri funktion år ut och år in. 

Maestro Industrial 10 är inrymd i en robust 
aluminiumkapsling och är full-
laddad med funktioner. Dubbla 
SIM-kortsplatser gör att mo-
demet kan byta operatör vid 
störningar, dessutom indikeras 
aktuellt SIM-kort med lysdiod. 
Ett brett urval av I/O-portar kan 
utföra olika funktioner eller sty-
ras på distans. Genom att mode-
met har en SD-kortsplats kan loggfiler 
sparas lokalt. 

Med stöd för MODBUS
MODBUS stödet i GSM modemet gör att produkten lätt kan inte-
greras i ett styrsystem. Modemet har två gränssnitt som standard, 
RS-232 samt RS-485. GSM modemet har inbyggt nätaggregat (du 
kan även spänningsmata modemet med 12 VDC) och tydliga lys-
dioder för indikation av vad som händer på gränssnitten. Maestro 
Industrial 10 kan utrustas med fäste för DIN-skena och har anslut-
ning för back-up batteri. 

I Maestro Industrial har tyngdpunkten lagts på att modemet 
skall kunna monteras på svårtillgängliga platser och kräva ett 
minimum av tillsyn. Flera funktioner har lagts till för att säker-
ställa att modemet inte förlorar kontakten med omvärlden. En 
rad funktioner finns implementerade för att säkerställa att GSM 
modemet inte förlorar kontakten med omvärlden. Modemet be-
vakar uppkopplingsstatusen i GSM nätet och om något avviker 
så startas modemet automatiskt om. 

› GSM/GPRS
› RS-232/-485
› I/O
› MODBUS
› Dubbla SIM-kort
› Loggning på min-
neskort

Snabbfakta:

Maestro Industrial 10



Ovanstående specifikationer kan ändras utan föregående information

Modemet startas om efter 24 timmar om det inte mottagit data, 
efter 10 minuter om det inte har kontakt med GSM nätet och 
efter en timme om en datauppkoppling via GSM data inte av-
slutats. Dessutom kan du ställa in ett valfritt tidsintervall inom 
vilken modemet själv reaktiverar sin GPRS anslutning om ingen 
data tagits emot. Om GPRS anslutningen helt bryts börjar mo-
demet istället att använda SMS som kommunikationskanal.

Vissa funktioner i modemet kan övervakas eller styras på dis-
tans. Tillexempel kan man på distans avläsa signalstyrkan eller 
ändra inställningar i modemet. Om GPRS uppkopplingen bryts 
och inte kan återtas övergår modemet att skicka SMS istället.

Teknisk specifikation Maestro Industrial 10 GSM modem
› Frekvensområde: 850/900/1800/1900 MHz 
› GPRS: Klass 10  
› Gränssnitt:  RS-232, RS-485 
› I/O: 4 st digitala ingångar
 2 st analoga ingångar (0-5/0-30V/0-20 mA)
 2 st reläutgångar
 Expansionsportar för fler I/O 
› Minneskortsplats:  Micro-SD 
› Strömförbrukning:  0,24 A  
› Temperaturområde:  -20°C till +60° C
› Matningsspänning: 85-264 VAC 
 110-370 VDC 
› Anslutningsdon: RS-232: RJ-45 anslutning. Övergångs-
 kabel till 9-polig hona medföljer. 
 RS-485: 2-polig skruvplint 
› Antennkontakt:  SMA hane, 50 ohm 
› Kapsling:  metall 
› Vikt plast/metall:  700 g 
› Mått: 170 x 80 x 35 mm


