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3 x RS232 / WI-FI ADAPTÉR                                                                    RSW-923
LUTRON                                     ISO-9001

• Všechny přístroje Lutron s RS232 mohou po připojení k RSW-923 sdílet naměřená data přes Wi-Fi 
• Aplikace je k dispozici jak pro Android tak pro iOS 
• Po nainstalování aplikace a připojení k RSW-923 můžete sledovat naměřené hodnoty, log, High/Low 

alarm či si nechat zasílat upozornění přes e-mail nebo SMS 
•  Wi-Fi režim: přístupový bod nebo režim klient
•  I/O terminál: 1) DC 9V vstup   

                      2) DC 9V výstup (napájí přístroj připojený přes RS232) 
                      3) 3 x RS232 konektor

• Základní nastavení: 1) NetMode, 2) SSID, 3) Heslo, 4) IP adresa, 5) Port, 6) Adresa Gateway 
• Maximum TCP spojení je 20 
• Není třeba nastavovat v PC, stačí zapnout a nastavit přímo na zařízení    
• Displej LCD 50 x 30 mm, s rozlišením 128 x 64 px, s podsvícením
• Wi-Fi podpora: IEEE 802.11b /g/n; frekvenční rozsah 2,412 ~ 2,484 GHz; 64/128/152-bitové WEP 

šifrování, WPA-PSK/WPA/WPA2
• Pracovní teplota 0°C až 50°C (32°F až 122°F)
• Pracovní vlhkost: < 80% RH
• Napájení prostřednictvím AC/DC adaptéru 9V
• Odběr cca 200 mA DC
• Hmotnost 204 g
• Rozměry 134 x 80 x 32 mm (rozměry jsou uvedeny bez antény)
• Balení obsahuje manuál, datový kabel UPCB-03, napájecí kabel PWCB-06, držák, AC/DC adaptér 9V
• Volitelné příslušenství - celá řada přístrojů LUTRON RS232

PŘÍMÝ WI-FI ADAPTÉR                                                   RSW-914
LUTRON                                     ISO-9001

• Všechny přístroje Lutron s RS232 mohou po připojení k RSW-914 sdílet naměřená data přes Wi-Fi 
• Pro 1 přístroj a maximálně 12 kanálů  
• Má jednoduché ovládání - jen připojíte RSW-914 k přístroji a zapnete jej 
• Aplikace je k dispozici jak pro Android tak pro iOS 
• Po nainstalování aplikace a připojení k RSW-914 můžete sledovat naměřené hodnoty, log, High/Low 

alarm či si nechat zasílat upozornění přes e-mail nebo SMS 
•  Wi-Fi režim: Přístupový bod
•  I/O terminál: 1) DC 9V vstup   

                      2) DC 9V výstup (napájí přístroj připojený přes RS232) 
                      3) RS232 konektor

• Maximum TCP spojení je 20 
• Displej LCD 60 x 44,4 mm, s rozlišením 128 x 64 px, s podsvícením
• Bezdrátová komunikace IEEE 802.11b/g/n (frekvence od 2,412 GHz do 2,484 GHz)
• Pracovní teplota 0°C až 50°C (32°F až 122°F)
• Pracovní vlhkost: < 80% RH
• Napájení prostřednictvím AC/DC adaptéru 9V
• Odběr cca 200 mA DC
• Hmotnost 170 g
• Rozměry 134 x 80 x 32 mm (rozměry jsou uvedeny bez antény)
• Balení obsahuje manuál, datový kabel UPCB-03, napájecí kabel PWCB-06, držák, AC/DC adaptér 9V
• Volitelné příslušenství - celá řada přístrojů LUTRON RS232


