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Innovativ fjärrövervakning via din mobil,
surfplatta eller dator - var du än finns!
Mäter temperatur, fukt, CO2, radon, tryck,
energiförbrukning och mycket mer.

• Basenhet med mobil eller fast uppkoppling
• Trådlösa eller trådbundna sensorer
• Följ alla mätdata i en vanlig webbläsare
• Larmhantering och historikfunktioner
• Styrning av extern utrustning
• Larmingång
• Passar alla branscher

Svensk distributör

nordtec.se • 031-704 10 70 • nordtec@nordtec.se
Produktspecifik sida för Celsicom:
nordtec.se/produkter/overvakning/celsicom-connect

Utvecklas & tillverkas i Sverige
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Några av våra referenskunder

Välkommen du också!
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1. Basstation

Celsicom CC202 basstation är hjärnan i hela Celsicom Connect-systemet. CC202 samlar mätdata från alla tillkopplade
givare, både trådlösa och trådbundna.
Alla data skickas live direkt till våra säkra servrar via ett vanligt nätverk (LAN) eller mobil 2/3/4G-uppkoppling med vårt
USB-modem.
Alla mätdata följs enkelt via webben på celsiview.se. (mer info
sist i broschyren)
• LAN eller mobil uppkoppling
• Avancerade självövervakningsfunktioner
• Automatisk uppdateringskontroll
• Inbyggd 433 MHz högkänslig radiomottagare
• Integrerat 1-wire bussystem för trådbundna givare
• 2 x USB portar
• 5V/1A micro USB matningsspänning
• Litet format 162x103x30 mm
• Vikt 385 g
• Utvecklad och tillverkad i Sverige av Celsicom AB

Basstationen finns bl.a. tillgänglig i två olika startpaket.
Grundmätset nät
• CC202 basstation
• Väggfäste
• Nätdel
• Skärmad nätverkskabel, 2m
Artikelnummer 0170.2020
Grundmätset mobil
• CC202 basstation
• Väggfäste
• Nätdel
• Skärmad nätverkskabel, 2m
• Certifierat 2G/3G USB-modem
Artikelnummer 0170.2021

2. Trådlösa sensorer
A501 trådlös analogingång
• För analoga signaler
• 0-10V, 1-10V, 4-20mA
• 15 bitars upplösning
• 2 x AA 1,5V batterier
• Auto-kanal
• Batteritid ≈ 3-10 år*
• Justerbart sändningsintervall 2-60 min
• ≈ 700 meter räckvidd till basstation (fri sikt)
• Unikt serienummer per givare
• IP 33
Typiska applikationer
Mätning av CO2, radon, tryck m.m.
Artikelnummer 7030.5000
MC501 trådlös givare för fuktkvot
• Mäter fuktkvot i trä och andra material
• Unik mätmetod för att minimera påverkan av trämaterialet vid
långtidsmätning
• 7,9 till >50% WME
• 2 x AA 1,5V batterier
• Auto-kanal
• Batteritid ≈ 5-10 år*
• Sändningsintervall 4 timmar
• ≈ 700 meter räckvidd till basstation (fri sikt)
• Unikt serienummer per givare
• IP 44
Typiska applikationer
Mätning av fuktkvot t.ex. vid sanering av vattenskador
Artikelnummer 7060.5016
THC500 trådlös givare för CO2, temperatur och fukt
• Mäter CO2, temperatur och fukt med interna sensorer
• 3 x AA 1,5V batterier
• Auto-kanal
• Batteritid ≈ 1-5 år*
• Justerbart sändningsintervall 2-60 min
• ≈ 700 meter räckvidd till basstation (fri sikt)
• Unikt serienummer per givare
• IP 33
• Mätområde -30°C till +60°C, 0-100% RH, 0-10 000 ppm CO2
• Noggranhet ± 0,2°C, 2% RH (20-80% RH), ±50 ppm CO2
Typiska applikationer
Mätning av luftkvalitet i olika typer av lokaler
Artikelnummer t.b.d.
*/ Beroende på sändningseffekt och sändningsintervall

2. Trådlösa givare
T500 trådlös temperaturgivare

TH500 trådlös temperatur-/fuktgivare

• Temperatur internt
• Auto-kanal
• 2 x AA batteri
• Batteritid ≈ 3-10 år*
• Område -30°C till +60°C
• Noggrannhet ± 0,2°C
• Justerbart sändningsintervall 2-60
min
• ≈ 700 meter räckvidd till basstation
(fri sikt)
• Unikt serienummer per givare
• IP 54

• Temperatur & fukt internt
• Auto-kanal
• 2 x AA batteri
• Batteritid ≈ 3-10 år*
• Område -30°C till +60°C och 0-100%
RF
• Noggrannhet ± 0,4°C och 3% RF
• Justerbart sändningsintervall 2-60 min
• ≈ 700 meter räckvidd till basstation (fri
sikt)
• Unikt serienummer per givare
• IP 33

*/ Varierar beroende på sändningsintervall och

*/ Varierar beroende på sändningsintervall och uteffekt

uteffekt

Typiska applikationer
Lägenhetsövervakning, kylrum, frysrum o.dyl.
Artikelnummer 7090.5000

Typiska applikationer
Lägenhetsövervakning, livsmedelsförvaring
Artikelnummer 7060.5000

TC502T trådlös temperaturgivare
för termoelement typ T

TC503T trådlös temperaturgivare
för termoelement typ T

• Temperatur externt, 2 ingångar
• Auto-kanal
• 2 x AA batteri
• Batteritid ≈ 3-10 år*
• Område -200°C till +400°C (Typ T
givare/sensor)
• Noggrannhet ± 0,5°C
• Justerbart sändningsintervall 2-60
min
• ≈ 700 meter räckvidd till basstation
(fri sikt)
• Unikt serienummer per givare
• IP 54

• Temperatur externt, 2 ingångar
• Temperatur internt (luft/omgivning)
• Auto-kanal
• 2 x AA batteri
• Batteritid ≈ 3-10 år*
• Område -200°C till +400°C (Typ T
givare/sensor)
• Noggrannhet ± 0,5°C
• Justerbart sändningsintervall 2-60
min
• ≈ 700 meter räckvidd till basstation
(fri sikt)
• Unikt serienummer per givare
• IP 54

*/ Varierar beroende på sändningsintervall och
uteffekt

*/ Varierar beroende på sändningsintervall och
uteffekt

Typiska applikationer
Övervakning livsmedelstemperaturer,
eller av mkt låga eller höga temperaturer. Temperaturloggning vid gjutning
av betong.

Typiska applikationer
Temperaturloggning vid
gjutning av betong. Beräkning av hållfasthet vid betonggjutning.

Artikelnummer 7090.5026

Artikelnummer 7090.5046

TC502T

TC503T

2. Trådlösa givare
T501 trådlös temperaturgivare
• Temperatur externt (2m eller 6m kabel)
• Auto-kanal
• 2 x AA batteri
• Batteritid ≈ 3-10 år*
• Område -30°C ill +90°C
• Noggrannhet ± 0,2°C
• Justerbart sändningsintervall 2-60 min
• ≈ 700 meter räckvidd till basstation (fri sikt)
• Unikt serienummer per givare
• IP 54
*/ Varierar beroende på sändningsintervall och uteffekt

Typiska applikationer
Övervakning kyl, frys o.dyl.
Artikelnummer 2m 7090.5012
Artikelnummer 6m 7090.5016

TH501 trådlös temperatur-/fuktgivare
• Temperatur & fukt externt (0,4m eller 2m kabel)
• Auto-kanal
• 2 x AA batteri
• Batteritid ≈ 3-10 år*
• Område -30°C till +70°C och 0-100% RH
• Noggrannhet ± 0,4°C and 3% RH
• Justerbart sändningsintervall 2-60 min
• ≈ 700 meter räckvidd till basstation (fri sikt)
• Unikt serienummer per givare
• IP 54
*/ Varierar beroende på sändningsintervall och uteffekt

Typiska applikationer
Mätning vid fuktsanering
Artikelnummer 0,4m 7060.5011
Artikelnummer 2m 7060.5012

4. Trådbundna givare
OWT201 temperaturgivare
• Område -30°C till +90°C
• Noggrannhet ±0,4°C
• Smidig RJ11-anslutning till basstation
• Upp till 50 st givare på samma buss-kabel
• 1-3m kabellängd
• Upp till 75m total kabellängd
• Unikt serienummer per givare
Typiska applikationer
Mätningar med hög noggrannhet inom kylrum- och frysrumsövervakning eller andra utrymmen där stor noggrannhet krävs.
Artikelnummer 7090.2011 (1m), 7090.2012 (2m), 7090.2013 (3m)
WTH200 temp/fuktgivare
• Område -30°C till +90°C, 0-100 % RH
• Noggrannhet ±0,4°C, ±3% RH
• Smidig RJ11-anslutning till basstation
• Upp till 50 st givare på samma buss-kabel
• 2m kabellängd
• Upp till 75m total kabellängd
• Unikt serienummer per givare
Typiska applikationer
Mätningar där hög noggrannhet av både temp och fukt krävs. Vanlig
vid mätningar i samband med sanering av fuktskador.
Artikelnummer 7060.2116

5. Bluetooth handinstrument + Android app

Med detta Bluetooth-handinstrument kan man enkelt ta stickprover och sedan dokumentera allt via vår app (Celsipad) för
Androidbaserade enheter. Appen laddas ner kostnadsfritt från
Google Play men kräver en Celsiview molntjänst för att fungera.

6. 1-wire adapterenheter

Celsicom 1-wire adapterenheter
Adaptrarna ansluts till CC202 via bussystemet 1-wire. Flera
adaptrar kan anslutas samtidigt via RJ11-förgreningar, även
tillsammans med temp/fuktgivare.
Litet format 65x65x28mm

• WAD201
Analogadapter 0-5V, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA.
För anslutning av alla externa givare som levererar en analog
utgång, t.ex. CO2-, radon- eller tryckgivare.
Artikelnummer 7030.0201

• WTC202
Adapter för att mäta givare med termoelement typ K.
2 st ingångar.
Artikelnummer 7030.0202

• WIO102
Universal ingångs- och utgångsadapter.
Ingången kan bl.a. användas för att känna av summalarm
från en extern larmutgång eller annan krets som öppnas eller
sluts vid larm. Utgången används för att styra utrustning av/
på, t.ex. eluttag eller relä.
Artikelnummer 7030.0102

• OWC102
Tvåkanals pulsräknare.
Adaptern används för anslutning till S0-utgång på t.ex.
elmätare eller vattenmätare för att mäta energi- eller vattenförbrukning.
Artikelnummer 7030.0301

7. Tillbehör
• Väggfäste till basstation CC202
Artikelnummer 7010.0200

• Nätdel till CC202
Artikelnummer 7010.0051

• Magnetfäste för trådlösa givare + 1-wire adaptrar
Kraftig magnettejp. 3-pack.
Artikelnummer 7040.0005

• Celsicom magnetfäste
Magnetisk kabelhållare. 5-pack.
Artikelnummer 7040.0003
• Celsicom magnetfäste
Magnetisk kabelhållare för buntband. 5-pack.
Artikelnummer 7040.0006

• Hållare
Praktisk hållare för trådlösa givare. För placering på hyllor eller golv.
175 mm höjd.
Artikelnummer 7040.0175

• Hållare
Praktisk hållare för trådlösa givare. För placering på hyllor eller golv.
175 mm höjd.
Artikelnummer 7040.0375

• USB-Modem
Celsicom certifierat modem för mobil M2M uppkoppling av basstation.
Artikelnummer 7020.0002

7. Tillbehör
• Extern antenn till basstation CC202
Antenn som kan monteras inom- eller utomhus. För mottagning av
trådlösa givare. 3m kabel.
Artikelnummer 7040.0100

• Bärväska Basic
Tålig väska i hårdplast. 39 x 31x 16 cm.
Artikelnummer 0516.6052

• Bärväska Professional
IP67-klassad mycket robust väska i hårdplast. 33 x 30 x 15 cm.
Inkl. nätadapter som ansluts på utsidan av väskan.
Artikelnummer 7016.6000

• RJ11 1-wire förgrening
Förgregning för 1-wire BUS-systemet
Förgrening 1 till 2: Artikelnummer 7090.0012
Förgrening 1 till 5: Artikelnummer 7090.0015
• RJ11 1-wire dubbelhona
Kopplingshona för 1-wire BUS-systemet.
Artikelnummer 7090.1002

• RJ11 1-wire förlängningskabel
RJ11 förlängninskabel för 1-wire BUS-systemet. Finns i längder mellan 0,3m till 50m.

• RJ45 nätverkskabel
2m nätverkskabel för CC202 basstation.
Artikelnummer 7010.0002

• Scanpore filtertejp
Filtertejp för mekaniskt skydd av externa fuktgivare.
Artikelnummer 2160.1002

8. Celsiview molntjänst

Genom vår molntjänst Celsiview följer du alla mätdata på distans. Du loggar in på vår webbsida
celsiview.se med din mobil, dator eller surfplatta. På webbsidan kan du ställa in larmgränser, skriva
ut eller mejla diagram och mycket mer.
Ett fritt demokonto finns att testa på celsiview.se genom att klicka på knappen ”Demokonto”.

Molntjänster Celsicom AB
Basic

Premium

Professional

Business1

Max antal mätpunkter

10

25

50

25

Automatisk uppdateringskontroll

•

•

•

•

Fria mjukvaru- och molntjänstuppdateringar

•

•

•

•

Fri telefon- och e-postsupport

•

•

•

•

Säker datalagring i Sverige

•

•

•

•

Webbgränssnitt

•

•

•

•

Mobilanpassad webbsida

•

•

•

•

Larm, sensorbortfall vid svag signal, e-post

•

•

•

•

Larm, låg batterispänning i sensor, e-post

•

•

•

•

Mätvärden för ånghalt och daggpunkt

-

•

•

•

Larm, gränsvärden, e-post

-

•

•

•

Larm, gränsvärden, SMS

-

•

•

•

Min/max snabböversikt

-

•

•

•

Larmfördröjning5

•

•

•

•

Differensberäkning via termoelement-adapter

-

•

•

•

Ingångs- och utgångshantering via I/O-adapter

-

•

•

•

-

-

•

•

-

-

•

•

Kostnadsfritt API-konto för dataintegration med kundsystem

-

•

•

•

Multi-roaming inom Sverige (fler val av operatör i mobilnät vid mobil tjänst)6

-

-

-

•

Lagringstid av mätdata på molnserver (mån)

6

12

24

24

Loggingsintervall i diagram (min)

30

30

10

10

Historik, antal valfria mätpunkter per diagram

1

4

8

8

Historik, antal valfria storheter per diagram

1

2

3

3

Obegränsat

Obegränsat

Obegränsat

Obegränsat

Antal fria larm/år (SMS)4

-

120

240

60

Antal larmnummer (för larm via SMS)

-

2

5

5

Antal e-mailadresser (för larm via e-mail)

1

2

5

5

Antal kopplingsbara basenheter per konto

1

3

5

1

Antal inloggningskonton

2

5

10

10

Funktion

2

Händelsestyrd utgång via I/O-adapter
Justeringsmöjlighet per mätpunkt

3

Antal fria larm/år (e-mail)

1

/ Minimum 2 tjänster på samma organisationsnummer/företag

2

/ Under utveckling

3

/ Engångskostnader för integrationsanpassning kan tillkomma

4

/ SMS överstigande den fria mängden debiteras med 0,80kr/st

5

/ Gäller endast larm om förlorad signal från givare i tjänst "Basic"

6

/ Finns som tillägg till mobiluppkopplade molntjänster där det ej ingår som standard. Pris 495:-/år.

7

/ Engångskostnad för USB-modem tillkommer
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