
BAMOBOX SOLAR (BBS)
Alarm z niezależnym zasilaniem, do separatorów węglowodorów

• Nadzór separatorów węglowodorów
• Zasilanie panelem słonecznym oraz

akumulatorem
• Do montażu na zewnątrz
• Zdalny przesył informacji : Lampa

ostrzegawcza, GSM
• Zabezpieczenie przed

przepięciem/rozładowaniem akumulatora

ZASTOSOWANIE

Autonomiczny alarm do nadzoru separatorów węglowodorów, zgodny z normą EN
858.

OPIS

System BBS składa się z alarmu do separatorów węglowodorów (NivOIL) oraz
panelu słonecznego ładujące baterię za pośrednictwem ogranicznika przepięcia i
rozładowania.
NivOil jest zasilany co godzinę na 3 minuty, w celu kontroli pojawienia się błędów.
Jeśli pojawi się błąd system alarmowy aktywuje się, by przesłać informację
(przekaźnik, lampa sygnalizacyjna, GSM).

Niezależność układu bez działania promieni słonecznych wynosi około 12 dni
przez cały rok, co gwarantuje pewne działanie w każdych warunkach
klimatycznych, również w przypadku dużej ilości dni mało słonecznych.

• Opcja : Lampa sygnalizacyjna
Wykrycie alarmu jest sygnalizowane ksenonową lampą sygnalizacyjną
umieszczoną na zewnątrz obudowy. Opcja ta jest zalecana, w celu uniknięcia
podłączania wyjść przekaźnikowych NivOil i zminimalizować koszty instalacji.

• Opcja : GSM
Moduł GSM umożliwia przesłanie informacji zdalnie wysyłając SMS w przypadku
alarmu. Jest on w stanie rozróżnić kanał alarmu i przesłać tą informację
wiadomością SMS, określając nazwę urządzenia, numer kanału alarmu oraz
ustawiony wcześniej tekst.

Instalacja :
Szafka może być zainstalowana na ścianie lub na słupku dzięki systemowi
mocowania. Ponadto, panel słoneczny dostarczany z systemem mocowania może
być zainstalowany i ustawiony niezależnie od pozycji obudowy.

Uwaga ! Skrzynka BBS musi być zawsze podłączona na zewnątrz strefy
niebezpiecznej. Jedynie sondy NivOil mogą być instalowane w strefie
niebezpiecznej.

KODY I REFERENCJE

Kod Referencja Opis
531 600 BBS-STD Szafka standardowa
531 620 BBS-GYR Szafka z opcją LAMPY SYGNALIZACYJNEJ
531 640 BBS-GSM Szafka z opcją GSM
Powiązane sondy :
531 102 NIVOIL-OP/10 Sonda grubości warstwy, kabel 10 m
531 205 NIVOIL-HPS/10 Sonda przepełnienia (ultradźwiękowa), kabel 10 m
531 301 NIVOIL-SP/10 Sonda poziomu osadu, kabel 10 m
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SKŁADOWE ELEMENTY WERSJI

Szafka BBS-STD zawiera :
- Szafka ścienna 300 x 380 x 130 mm
- System mocowania na słupku
- Jednostka kontrolna typu NivOIL
- Akumulator 7 Ah
- Obudowa kontrolna do ograniczania przepięcia i rozładowania akumulatora
- Panel słoneczny 5 Wc mocowany na słupku

Szafka BBS-GYR zawiera :
- Szafka BBS-STD
- LAMPA SYGNALIZACYJNA na fasadzie skrzynki

Szafka BBS-GSM zawiera :
- Szafka BBS-STD
- Moduł GSM umieszczony wewnątrz szafki

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

SKRZYNKA
Temperatura -25...+60 °C
Wymiary 300 x 380 x 130 mm
Stopień zabezpieczenia IP 56
Waga 5800 g

PANEL SŁONECZNY
Moc 5 Wc
Technologia Panel polikrystaliczny
Wymiary 365 x 195 mm
Waga 1800 g

AKUMULATOR
Pojemność 7 Ah
Wymiary 150 x 100 x 65 mm

LAMPA SYGNALIZACYJNA
Wymiary Ø 75 x 45 mm

MODUŁ GSM
Pobierana moc < 0,1 W przy 12 V DC (tryb czuwania)

< 0,3 W przy 12 V DC (tryb alarmu)
Wymiary 75 x 45 x 25 mm
Patrz karta katalogowa 248-02

Zgodność CE : Urządzenie spełnia wymogi prawne aktualnych Dyrektyw Europejskich.

Charakterystyka techniczna sond : Patrz karta katalogowa 531-02
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