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IONO Pi Remote 

Trådløs decentral overvågning 

Vores Alarms Manager løsning har traditionel benyttet data-

opsamling fra netværksbaserede sensorer kontrolenheder, 

eller sensorer tilsluttet Alarms Manager enheden med bus 

teknologi. Behovet for overvågning af hændelser opstået i 

fjerntliggende lokationer, som ikke er en del af virksomhe-

dens netværk, har hidtil ikke kunnet dækkes af Alarms Ma-

nager. 

Nu introducerer vi IONO Pi Remote. En intelligent enhed 

med mulighed for at kommunikere hændelser fra tilsluttede 

sensorer, eller digitale input signaler, med SMS direkte via 

mobilnettet til en centralt placeret Alarms Manager enhed. 

IONO Pi Remote sender SMS via et tilsluttet SMS modul. En-

heden har adskillige digitale indgange, relæ udgange, 

samt analoge indgange konfigureret efter behov. Indgan-

ge kan f.eks. benyttes med 1-Wire temperatur sensorer og 

Wiegand kompatible adgangs kortlæsere.  

Team Mobbis har i samarbejde med HSYCO udviklet speci-

alfunktioner i enheden til dataopsamling fra tilsluttede sen-

sorer og mulighed for at sende sensorstatus med fast inter-

val. Der kan også i enheden indtastes grænseværdier, såle-

des at alarmer sendes til Alarms Manager også uden for 

normalt kommunikations interval. 

Konfiguration af grænseværdier og kommunikations inter-

val på enheden foregår med web interface via midlertidig 

tilslutning til ethernet. Kommunikation med SMS til Alarms 

Manager, påbegynder når enheden strømforsynes. 

Dataopsamling og alarmering med Alarms Manager 

Alle aktiverede IONO Pi Remote enheder kommunikerer til 

den centrale Alarms Manager enheds SMS modul. Mobil-

numrene på remote enhederne er alle registrerede i Alarms 

Manager. Al kommunikation fra mobilnumre, der ikke er 

registrerede i Alarms Manager, ignoreres. Status på alle sen-

sorer kan vises i visuelle oversigter. Alle dele af Alarms Ma-

nager kan inddeles i områder (et område kan f.eks. en byg-

ning), således at kun sensorer der vedrører et valgt område 

vises. 

Alarmering 

Alarmer ved opståede hændelser på en remote enhed, 

udsendes til medlemmer af en tilknyttet vagtgruppe for den 

pågældende sensor der har genereret alarmen. Alarm 

grupperne fungerer som ugeplaner der repeteres hver uge. 

Medlemmer af en alarm gruppe vil alle modtage alarmer 

samtidigt. Det er også muligt at vælge en vagt plan eskalle-

ringsplan, hvor manglende svar fra første modtager sender 

alarmen videre til næste på listen osv.  

Alarmtekster et helt valgfri. Områdenavn og tidsstempel, kan 

medsendes alarmen. Der kan angives alarm forsinkelse, såle-

des at en dør kan åbnes og lukkes uden alarm, men at en 

alarm vil blive sendt hvis døren er åben i længere tid. 

Nedenstående illustration er en Alarms Manager baseret på 

en Alarms Manager STRATO Pi enhed. Alle typer Alarms Ma-

nager enheder understøtter IONO Pi Remote. Læs mere om 

Alarms Manager i separat materiale. 
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