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MyCloud
• Molntjänst för säkerhetskopiering 

av konfigurationsfiler

MyTool
Android-app för enkel 

konfigurering och 
idrifttagning

Trådlös Produal 
Proxima®-basenhet

Trådlösa Produal 
Proxima®-
rumstransmittrar
• 2.4 GHz
• Upp till 100 transmittrar/

basenhet

Säkerhetskopiering 
av konfigurationsfiler

Idrifttagning och 
konfigurering

Trådlösa Produal Proxima® är ett av de 
första trådlösa MESH-systemen där 
transmittrar kan drivas enbart med 
batterier. Varje transmitter i systemet 
fungerar samtidigt som en repeater, 
vilket eliminerar behovet av externa 
repeaterenheter i ett nätverk. 
Med hjälp av de senaste innovationerna 
inom trådlös teknik säkerställer Produals 
MESH-nätverk en mycket tillförlitlig 
kommunikation, till och med under mycket 

NYA TRÅDLÖSA 

PRODUAL PROXIMA®

utmanande radioförhållanden. Med extern 
matningsspänning finns det dessutom en 
möjlighet att köra det trådlösa nätverket 
med minimal fördröjning i applikationer där 
hastigheten har hög prioritet. 

Trådlösa Proxima-basenheten (WBU) 
är kärnan i det trådlösa nätverket och 
stöder upp till 100 trådlösa transmittrar 
för olika typer av mätningar, t.ex. 
temperatur, luftfuktighet och CO2. 

Produal Proxima® trådlösa system ger en tillförlitlig trådlös mätning.

Det finns även produkter som kan 
omvandla digitala kontakter, NTC10-
temperaturmätning och 0…10 V ingångar 
till trådlösa meddelanden, vilket ger 
möjlighet till nästan obegränsade 
applikationsmöjligheter. Trådlösa Produal 
Proxima® är avsett att vara både flexibelt 
och framtidssäkrat.

PRODUAL MESH
Pålitligt nätverk med 

framtidssäkrade funktioner

med Modbus TCP/IP eller RTU-
uppkoppling mot överordnat system



Basenhet

PUNKT-TILL-PUNKT-
NÄTVERK

MESH-
NÄTVERKET

Transmittrar

Begränsat 
avstånd

Ett självreparerande MESH-nätverk är det 
effektivaste sättet att säkerställa pålitlig 
dataöverföring, eftersom varje transmitter 
med ett MESH-nätverk fungerar som 
en repeater. Vid störningar omdirigerar 
transmittrarna kommunikationen 
genom fungerande noder och behåller 
på så sätt anslutningen hela tiden. 
Tvåvägskommunikation mellan enheterna 
säkerställer att all dataöverföring når fram.

• Flexibel konfiguration, från små till stora 
installationer.

• Transmittrar som fungerar som repeatrar 
ger mer täckning.

1. Vissa transmittrar detekterar ett problem med 
anslutningen.

2. MESH-tekniken gör det möjligt för transmittrar att 
hitta nya rutter till basenheten.

Du behöver inte oroa dig 
över avståndet mellan 

basenhet och nätverkets 
yttersta transmittrar.

Anpassad kommunikation på tillgängliga 
frekvenser

Frekvens

MESH VS. PUNKT-TILL-
PUNKT-NÄTVERK

BÄTTRE ANSLUTNING VIA PRODUAL MESH

Enastående 
pålitlighet och 
flexibilitet
Trådlösa störningar hör till det förgångna

Flexibel och 
PÅLITLIG.

Produal MESH-nätverket fungerar 
parallellt med annan trådlös 
teknik i byggnaden genom att 
använda tillgängliga frekvenser 
för kommunikation. Denna 
patenterade teknik minimerar 
risken för störningar från andra 
trådlösa system.



• Inga extra repeatrar behövs 
• Energieffektiv teknik
• Ultralåg energiförbrukning

Batteridriven frihet
Det första helt batteridrivna MESH-nätverket på 
marknaden

• Upp till 8 års batterilivslängd
• Justerbart börvärde för batterilarm

UPP TILL 8 ÅRS LIVSTID FÖR BATTERIERNA I 
TRANSMITTRARNA
beror på mätintervall och funktioner

PRODUAL MYTOOL® FUNKTIONER

Det är 
BEKYMMERS-
FRITT.

Genom att använda Android-appen Produal 
MyTool® kan du konfigurera det trådlösa 
nätverket och ta det i drift på ett enkelt 
sätt med hjälp av din mobila enhet.

Intuitiv säkerhet
Ett lättanvänt verktyg för snabb konfigurering 
och uppdateringar

• Idrifttagning av nätverket
• Övervakning av nätverket
• Signalskanning
• Hitta de bästa möjliga 

installationsplatserna för 
transmittrarna

• Se aktuell enhetsdata
Lätt att använda och 
SÄKERT.

All kommunikation mellan enheterna 
krypteras på AES-128-nivå. Enkla 
fjärruppdateringar av inbyggd programvara 
ger dig besparingar i fråga om tid och 
pengar och framtidssäkrar hela systemet.

Extern mätning

Inbyggda tillval

Display
Temperatur °C

Justerbart 
pollningsintervall

Rörelse

Luftfuktighet %rF

Daggpunkt

Kontakt

Motstånd
NTC 10

0. . .10 V

Value Over 
Bus



PIR-närvarode-
tektering
Batteri 7%

Temperatur

28.0°C
Luftfuktighet

Temperatur

52%

20.2°C

Medelvärde
temperatur

23.2°C
Medelvärde CO2

546.7PPM
Luftfuktighet

Temperatur

BASENHETEN 
ÖVERVAKAR:
• Belastningen av 

nätverket
• MESH-status
• Hög temperatur
• Låg temperatur
• Hög CO2

Luftfuktighet

CO2

Luftfuktighet

CO2

CO2
35%

21.4°C

47%

500PPM

54%

1200PPM

400PPM

Larm för 
förlorad 

transmitter

Produal Proxima® kommunicerar på 
frekvensen 2.4 GHz som är globalt 
accepterad. Systemet erbjuder mängder 
med möjligheter för systemintegratörer, 
t.ex medelvärdesmätning och olika 
larmfunktioner för temperaturer, 
luftfuktighet och CO2.

Mängder med 
användbara 
funktioner för 
systemintegratörer

Det är 
MULTI-
FUNKTIONELLT.

Medelvärde 
luftfuktighet

44.7°C

Compatible with

BMS

Utomhus-
temperatur

15.4°C

Value Over 
Bus (VOB)



Vår basversion av WTR – den 
batteridrivna trådlösa transmittern – har 
temperaturmätning och ger möjlighet 
till många olika optioner, till exempel 
luftfuktighet och display. Två basfärger 
finns: vit (WTR) och svart (WTRB).

TRÅDLÖSA 
PROXIMA-
BASENHET

Vi presenterar grunderna 
för en trådlös framtid

WBU är en basenhet för trådlösa 
nätverkstransmittrar. Med trådlösa 
Proxima kommunicerar alla transmittrarna 
med WBU med radio, och mätdata 
omvandlas till Modbus TCP/IP, 
Modbus RTU eller 0…10 V analoga 
utgångar (6 st.) för BMS- eller andra 
systembehov. Inkopplade mätvärden 
kan läsas av med Modbus till BMS via 
ingångar (6 st.).

BATTERIDRIVNA 
TRÅDLÖSA 
PROXIMA-RUMS-
TRANSMITTRAR

Komponenter 
i Produal 
Proxima®-
nätverket



WTR24 är en trådlös transmitter som 
kräver strömkälla. Basversionen av 
WTR24 har temperaturmätning och ger 
möjlighet till många olika optioner, till 
exempel luftfuktighet, CO2 och display. 
Två basfärger finns: vit (WTR24) och svart 
(WTR24B).

SPÄNNINGSMATADE 
TRÅDLÖSA 
PROXIMA-RUMS-
TRANSMITTRAR

TRÅDLÖS  
PROXIMA- 
INGÅNGSMODUL

APPEN 
PRODUAL 
MYTOOL®

WTR-IM kan användas med batteri och/
eller kraftkälla. Basversionen av WTR-IM 
har temperatur- och luftfuktighetsmätning. 
WTR-IM har tre ingångar, till exempel 
NTC10 temperatur, 0...10 V ingångar eller 
kontaktingång. Två basfärger finns: vit 
(WTR-IM) och svart (WTRB-IM). 

Android-app som kan laddas ned via 
Google Play.



Produal är en pålitlig partner för högklassig mätning och reglering av byggnadsautomation 
Trådlös funktionalitet är en av de snabbast växande trenderna i världen – även inom 

byggnadsautomation. Produal har varit i framkant med trådlösa lösningar för marknaden. Nu 
är den trådlösa framtiden här. Nästa generations Produal Proxima®-lösning kommer att skapa 

tillförlitlighet för trådlös byggnadsautomation!

info@produal.se
produal.se


