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Moduł Telemetryczny 

GPRS BC 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Zastosowanie   Moduł telemetryczny GPRS BC 100 pozwala na realizację nowoczesnych 
bezprzewodowych systemów nadzoru, monitoringu, pomiarów i diagnostyki z 
wykorzystaniem technologii transmisji pakietowej GPRS. 
Polecany jest szczególnie w miejscach bez zasilania zewnętrznego. 
Moduł wyposażony w baterie pozwala na wieloletnia pracę, w zależności od 
trybu działania. 
GPRS BC100 jest w pełni konfigurowalny lokalnie przez port szeregowy. 
Możliwa zmiana ustawień - poprzez sieć GPRS. 
 
 Posiada: 

- 2 porty komunikacyjne L2C do obsługi ciepłomierzy 
- złącze na dodatkową przystawkę (np. IM2 – do obsługi dodatkowych 

ciepłomierzy) 
- 1 port komunikacyjny RS232 
- 1 port diagnostyczno-konfiguracyjny RS232 
- 3 wejścia analogowe pracujące w trybie oporowym, prądowym i 

napięciowym 
- 3 wejścia dwustanowe bezpotencjałowe 
- 1 wejście dwustanowe bezpotencjałowe do wybudzania 
- 2 wejścia liczące do podłączenia wodomierzy 
- 2 wyjścia dwustanowe typu OC 
- złącze karty SIM 

 

    Dane techniczne  

Zasilanie podstawowe 2,0 ÷ 3,8 V / 1,0A max (zalecane 3,0 ÷ 3,6 V) 

Pobór prądu 
w stanie uśpienia 
w stanie pracy 

≤ 200 µA 
≤ 700 mA 

Wejścia analogowe typ 

3 wejścia konfigurowalne niezależnie: 

- oporowe     0 ÷ 2,2 kΩ 

- prądowe     0 ÷ 33 mA (20 mA) 

- napięciowe 0 ÷ 3,3V (lub 1,65V) 

Wejścia dwustanowe typ 3 wejścia stykowe (beznapięciowe) 

 napięcie na styku otwartym ≈ 3,3 V 

 prąd styku zamkniętego ≈ 1,35 mA 

Wejście budzące typ j.w. 

Wejścia liczące typ 2 wejścia stykowe (beznapięciowe) 

 napięcie na styku otwartym ≈ 3,3 V 

 prąd styku zamkniętego ≈ 3 µA 

 rezystancja styku zamkniętego < 100 kΩ 

 rezystancja styku otwartego > 3 MΩ 

 Częstotliwość graniczna wejścia 50 Hz (50/50%) 

Wyjścia dwustanowe typ 
2 klucze tranzystorowe zabezpieczone: 
- prądowo bezpiecznik polimerowy 750mA 
- napięciowo dioda TRANSIL 33 V 
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Moduł GSM Pasmo 
Quad-band GSM 850MHZ, GSM 900 MHZ,         
DCS 1800 MHz, PCS 1900 MHz 

 Moc transmitowana 
Class 4 (2W) at GSM 850 and GSM 900 
Class 1 (1W) at DCS 1800 and PCS 1900 

 Łączność GPRS GPRS multi-slot class 1-12 (default class 8) 

 Kodowanie CS-1, CS-2, CS-3 i CS-4 

 Protokoły TCP/UDP/FTP/HTTP 

 Karta SIM 1,8 V,  3V 

 Złącze antenowe SMA żeńskie 

Temp. pracy - 25°C do + 60°C 

Obudowa Materiał ABS szary 

Stopień ochrony IP53 (typowo) – urządzenie zamontowane dławikami w dół; IP 65 (opcja) 

Wymiary 
- szerokość: 118 mm, wysokość: 158 mm, 
- głębokość: 98 mm – przy zastosowaniu 3 kompletów baterii) 
- głębokość: 77 mm – przy zastosowaniu 1 kompletu baterii lub zasilacza) 

 

 

 

  Połączenia zewnętrzne 
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  Wejścia analogowe Każde z wejść analogowych może pracować w innym trybie 
    Wejścia analogowe tryb 
oporowy 

odpowiednio JP1, JP2, JP3 ustawić w pozycji R1, R2, R3;  
typowe zastosowanie – czujniki PT1000, KTY81 
 
 
 
 
 
 
 

  Wejścia analogowe tryb 
prądowy 

odpowiednio JP1, JP2, JP3 ustawić w pozycji I1, I2, I3;  

typowe zastosowanie – pętla prądowa 0 ÷ 20mA; 4 ÷ 20mA 
 
 
 
 
 
 
 

  Wejścia analogowe tryb 
napięciowy 

odpowiednio JP1, JP2, JP3 bez zworki;  
typowe zastosowanie – pomiar napięć do 3,3V 
 
 
 
 
 
 
 

  Wejścia dwustanowe  
     Sterowanie wejść stykiem mechanicznym (przycisk, styk przekaźnika) 

 
 
 
 
 
 

   Sterowanie wejść tranzystorem typu OC 
 
 
 
 
 
 

   Wejście dwustanowe jako sygnalizacja serwisowa 
 
 
                                                     dioda LED czerwona 
 
 
 

 


