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Moduł	komunikacji	
bezprzewodowej		
GSM	typ	ICM	firmy	
Schleicher	Electronic
Mamy przyjemność zaprezentować Państwu nowy produkt  
w ofercie firmy Schleicher Electronic, którym jest moduł  
komunikacji bezprzewodowej GSM typ ICM.

Urządzenie charakteryzujące się nie-
wielkimi wymiarami, umożliwia 

bezprzewodową komunikację pomię-
dzy urządzeniami sterującymi. Zaletą 
tej technologii jest całkowite wyelimi-
nowanie połączeń kablowych oraz moż-
liwość nieograniczonego zastosowania 
w procesie kontrolowania stanu urzą-
dzenia. O wszelkich nieprawidłowo-
ściach w działaniu, użytkownik jest in-
formowany za pomocą wiadomości tek-
stowych SMS.

Poniżej prezentujemy dane techniczne 
modułu ICM firmy Schleicher Electronic:
yy  częstotliwość – cztery zakresy GSM 
(850/900/1800/1900 MHz);
yy  moc nadajnika – klasa 4 (2 W) dla 
850/900, klasa 1 (1 W) dla 1800/ 
1900 MHz;
yy transmisja – dane i SMS;
yy  interfejs – RS232 do komend AT i da-
nych, izolowany galwanicznie, szyb-
kość transmisji 9600 bodów;
yy napięcie zasilania – 12–24 V DC;
yy moc – < 4 W;
yy  wymiary – 125 × 96,5 × 22,5 mm (bez 
gniazda);
yy materiał – Makrolon 6265 (UL 94 V-0);
yy masa – 0,15 kg;
yy  montaż – szyna DIN EN 50022 – 
35 × 7,5 mm;
yy  karta SIM jako wyposażenie dodatko-
we;
yy  dwuzakresowa antena 900/1800 MHz, 
50 Ω, 2-metrowy przewód jako opcja.

Zalety modułu ICM

yy  cztery zakresy GSM (850/900/1800/ 
1900 MHz);
yy  standardowe anteny odpowiednie dla 
częstotliwości 900 i 1800 MHz;

yy  modem GSM może komunikować się 
z innymi modułami oraz odbierać i wy-
syłać wiadomości tekstowe (SMS);
yy  interfejs RS 232 do wymiany danych 
z PC;
yy  dwie diody LED informujące o stanie, 
w jakim znajduje się modem;
yy  napięcie zasilania 12–24 V DC;
yy obudowa przystosowana do zamonto-
wania w szynie DIN.

Zastosowanie

yy komunikacja pomiędzy urządzeniami;
yy teleserwis
– diagnostyka urządzeń,
–  komunikacja za pomocą SMS;
yy akwizycja danych
– stan, w jakim znajduje się maszyna, 

oraz liczba cykli są zapamiętywane 
i przekazywane do centrali;

– śledzenie i kontrola procesów pro-
dukcyjnych;

yy przykładowe zastosowania
– monitoring oczyszczania wody pitnej,
– kontrola procesów w oczyszczalni 

ścieków,
– nadzór nad transportem łatwo psują-

cych się produktów. n
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