
Plant-Watch



Monitoringu oraz zdalnego 
nadzorowania obiektów z centrum 
serwisowego poprzez łącza telefoniczne

IInnowacyjnennowacyjne rozwiązanie dla rozwiązanie dla 
zapewnienia:zapewnienia:



Zarządzania alarmami poprzez:
FAKSY, SMS-y, WYDRUKI

IInnowacyjnennowacyjne rozwiązanie dla rozwiązanie dla 
zapewnienia:zapewnienia:



Nadzoruje 
wszystkie 
sterowniki 

Carela z łączem
RS-485.

Łatwy w 
montażu.

Szybki rozruch 
systemu.

Bardzo kompaktowy i wszechstronny z Bardzo kompaktowy i wszechstronny z 
możliwością możliwością kopleksowegokopleksowego monitoringumonitoringu

działów spożywczych na stacjach działów spożywczych na stacjach 
benzynowychbenzynowych



CharakterystykaCharakterystyka
PlantWatchPlantWatch

Montaż na ścianie
• Stopień ochrony: IP65
•Wyświetlacz LCD, 4 wiersze po 20 znaków
• Standardowo łącze RS-485 ( opto-

izolowane )
• Przekaźnik alarmowy, dioda wskaźnikowa 

brzęczyk
• Łącze RS-232 dla komput. PC lub modemu

(poprzez adapter)



Możliwość podpięcia do 32 sterowników + 
pełne nadzorowanie alarmami w odniesienkiu
do każdego sterownika

PlantWatchPlantWatch
specyfikacja:specyfikacja:

Pamięć typu FLASH
Zapamiętywanie maks. 32 wartości 
analogowych (np. temper., ciś., itp) oraz
64 zmiennych cyfrowych
( około 2 tygodni przy pełnej konfig. 
systemu )

Zapamiętywanie maks. do 4500 
alarmów/zdarzeń

Wszystkie alarmy, zdarzenia w j. polskim



Easy & cheap :
Nie potrzeba komputera na obiekcie ze sterownikami/termometrami
Nie potrzeba oprogramowania Windows
Oprogr. wewnętrzne PlantWatch zapewnia system nadzoru
Obsługa standardu sieci RS-485

Jedyne wymogi przy nowej instalacji:
Zasilanie, linia telefoniczna gdy modem analogowy, 
sterowniki Carel spięte w sieć 

Bardziej kompleksowe nadzorowanie gdy:
Przyłączony zew modem -wysyłanie alarmów jako faksy 
Przyłączony modem GSM + aktywowana karta SIM -wysyłanie 
SMS-ów na tel. GSM
Na zdalnym komp. zainstalowany PlantVisor -logowanie do 
PlantWatch poprzez modem
Gdy przyłączana drukarka –automatyczne lub wymuszone wydruki

PlantWatchPlantWatch: : podsumowanie podsumowanie 
zaletzalet



PLW0PPRT00 wersja 
obudowana / zasilanie: 230 Vac

PLW0PPRD00 wersja do
montażu na szynie / zas. 24 Vac

Przyłącza się do linii/sieci w stand. RS-485
( do 1 km od PlantWatch ) :

•Wydruk zdarzeń, alarmów i zapisanych 
danych na zwykłej drukarce równoległej

• Obecność przekaź. alarmowego w module 
druk. na wypadek uszkodzenia PlantWatch

Opcjonalne Opcjonalne 
akcesoria: moduł akcesoria: moduł 

drukarkidrukarki



PlantWatch Manager 
kod:PLW0PPC000

Przewody+adapter+Oprogram.

Aby podłączyć kom. PC do PlantWatch

PLW0PMD000 Przewody+ 2 adaptery (9 – 25 pins)

Aby podłączyć zewnętrzny modem do PlantWatch

OpOpcjonalniecjonalnie
akcesoria:akcesoria:



Przykładowy Przykładowy 
wydrukwydruk



Sposoby wydruku:

W czasie rzeczywistym
lub na żądanie

Wydruk alarmówWydruk alarmów



Za pomocą modemu 
zewnętrznego

Zarządzanie alarmami
( do wszystkich lub do pierwszego 

kto poprawnie przyjął faks )

Całkowity obraz sytuacji:
tylko jednym wysłaniem faksu 

(wszystkie aktywne alarmy na 1 
faksie)

Przesyłanie Przesyłanie 
alarmów na faksalarmów na faks



Możliwość 
kompleksowej 
konfiguracji z 
komputera PC

Oprogramowanie Oprogramowanie 
„PW Manager”„PW Manager”



Indywidualna konfiguracjaIndywidualna konfiguracja
Dla każdego Dla każdego pojedynczegopojedynczego

sterownika na obiekciesterownika na obiekcie



Zarządzanie alarmamiZarządzanie alarmami
Indywidualnie dla każdego sterownika Indywidualnie dla każdego sterownika 

na obiekciena obiekcie



Rozpoznawanie 
i zapamiętywanie 

osoby, która 
dokonywała 

zmian konfigura-
-cyjnych

3 poziomowy system 3 poziomowy system 
kodów dostępukodów dostępu


