
SPIDER
Forhandler:

“En verden af muligheder”

Installation og fysiske mål (SPIDER kan monteres på standard 35mm DIN-skinne)
Mål   (B x H x D) 87mm x 90mm x 62mm
Vægt 250g
Lednings tilslutning 0.5 – 2,5 mm2
Funktions- og opbevaringstemperatur -20°C til +60°C
Kapslings klasse IP20 
Opstartstid total 20-120 sek. (afhængig af GSM net)
Analog indgang
Antal analoge mA indgange   1
Elektrisk isoleret Nej
Måle område 0 / 4 – 20mA
Input impedans Ca. 100 Ω
Målenøjagtighed +/- 1% af FS
Signal område 0-24mA / 0 – 30 V DC
Signal frekvens Max 100 Hz
Kabel / signal længde Maks 100m 
Digitale indgange med option for 0-10V analog
Antal digitale indgange 6
Elektrisk isoleret Nej
Digitalt signal Lav < 5 V / < 1 mA   Høj > 12 V / > 4 mA
Analogt signal måleområde 0 – 10 V DC
Analogt signal impedans Ca. 20KΩ
Målenøjagtighed +/- 1% af FS
Signal område (min / maks) 0 – 30 V DC
Signal frekvens Max 100 Hz
Kabel / signal længde Maks 100m 
Digitale udgange
Antal digitale udgange  4
Elektrisk isoleret Ja
Isolations spænding 4 KV
Relæ type Relæ udgange
Kabel / signal længde Maks 100m 
Spændingsforsyning - Advarsel: Indeholder powerbank hvorfor enhed ikke må skilles ad før denne er slukket.
Spændings forsyning 230 VAC +10% / -20%
Frekvens 50/60Hz
Input strømforbrug 0,004 -> 0,06A
Startstrøm <10A
Forbrug Max 10W
Sikring ≤250mAT
Indbygget strømforsyning
Udgangs spænding 24 V DC
Udgangs strøm Max 100mA
Tolerance + / - 20%

Specifikationer:



Om SPIDER:

SPIDER er en universel styring med standard funktioner for:

• Pumpestationer

• Dataopsamling

• Alarmhåndtering

• Grundvandsstyring

SPIDER er produceret og udviklet i Danmark. Hard- og softwaredesign er baseret 
på mange års erfaringer indenfor SRO komponenter. SPIDER overholder alle 
specifikationer for elektroniske komponenter, som kan placeres i vanskelige 
miljøer. 

SPIDER er en kompakt enhed til montering på DIN skinne. SPIDER leveres som 
standard med GSM/GPRS modem og uden display. Den videre opbygning af 
SPIDER, foregår i moduler, for tilpasning til den enkelte applikation. 

Konfigurationsværktøj:

SPIDER-WEB konfigurationsværktøj benyttes til 
konfiguration af SPIDER. Kommunikation til SPIDER kan ske 
med lokalt tilsluttet USB-kabel, eller via SPIDER-WEB 
serverløsning.

• Gemme og redigere SPIDER konfiguration
• Backup af SPIDER konfiguration
• Brugervenligt interface
• Uafhængig af styresystem - kræver kun internetbrowser

Varenumre:

Tilbehør:

Funktioner:

• Avanceret 1- og 2-pumpestyring, med tømme/fyldefunktion og intern pumpealternering

• Indbygget GSM/GPRS modem, med gennemtestet kommunikation til IGSS-32 og System2000

• Multiprotokol, Modbus & Comli. SPIDER autodetekterer selv hvilken protokol SRO systemet anvender

• Mulighed for tilslutning af grafisk 2,4” OLED display med joystick, som ”klikkes” direkte på SPIDER

• Tilslutning af eksternt 7” grafisk touch farvedisplay, via serielt HMI interface.

•  Kan tilsluttes standard 4-20 mA analog niveaumåler.

• Valideret flowberegning, hvor pumpernes nøjagtige kapacitet beregnes 

•  Status-ord, funkion hvor eksempelvis fejlramt pumpe automatisk tages ud af drift

• Nødstyringsfunktion via niveauvippe, såfremt tryktransmitteren er fejlramt.

• Pumpeservice indikering, hvor SPIDER fortæller når pumpen skal serviceres pga. nedsat kapacitet

• Indbygget powerbank, som holder styringen aktiv efter spændingssvigt, så der gives alarm til SRO

• Daglig motionering af pumpe, så den ikke sætter sig fast ved længere tids stilstand

• Daglig dybdepumpning, så evt. flydelag kan undgås

• Tilvalg af varieret startniveau, så opbygning af fedtkant undgås

• Konfiguration af SPIDER via dansk SPIDER-WEB software, både lokalt (Micro USB kabel) eller via server setup.

Datablad

SPIDER
1772-2100164 ACOWA - SPIDER med GSM/GPRS modem
1772-2101164 ACOWA - SPIDER - DISPLAY
1772-2102164 ACOWA - SPIDER - HMI - RS485
Tilbehør
CS-651-10   Strømtransformer til SPIDER (0-10A)
CS-651-20 Strømtransformer til SPIDER (0-20A)
CS-651-50 Strømtransformer til SPIDER (0-50A)
MT4414T HMI 7” Touch Farve Display
1005-10 GSM antenne, ø93, 3db forstærkning, 2m kabel, SMA
710211 GSM antenne (SmartDisc), 0db med 2,5m kabel SMA
LP900G-15-01-01 GSM antenne, finne, 0db, 1,5m kabel, SMA

Grafisk 7” farve touch 
display, med mulighed for 
individuel 
skærmkonfiguration.

Strømspole til måling af 
optaget ampereforbrug, 
fra eksempelvis pumper og 
andre motorer. 

SPIDER HMI interface for 
tilslutning af grafisk 7” farve 
touch display.
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