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1 Produktbeskrivelse
DOL 2400/DOL 2300 alarmanlæg anvendes primært til overvågning af ventilation i stalde. Alarmanlægget opsamler alle hændelser som f.eks. alarmer og betjening i en samlet log, som kan anvendes til analyse og statistik. Anlægget kan desuden anvendes til alarmering for fejl ved udstyr og andre alarmsituationer.
DOL 2400 kan (uden udvidelse) overvåge temperaturen i op til 20 staldafsnit.
Alarmenheden er ikke en brandalarmenhed, men når en ekstra sensor er tilsluttet DOL 2400, kan den signalere
en hurtig temperaturstigning, hvilket kan indikere en antændelse i bygningen. Denne funktion er kun til informationsformål og kan ikke erstatte en brandalarm. Der er også mulighed for at sætte DOL 2400 op med adgangskontrol for at sikre staldbygningerne imod uønskede besøg.

Mobil/fastnet

Kamera

Sirene

Udetemperaturføler

Blink

Silo og vandalarm
Klima/produktion
Klima-backup

Figur 1: DOL 2400 alarmsystem

Alarmanlægget består af DOL 2400/DOL 2300 alarmenheden, inputgivere som f.eks. følere og staldcomputere,
og af alarmmeldere som f.eks. sirene eller sms.
DOL 2300 er en reduceret udgave af DOL 2400. DOL 2300 adskiller sig fra DOL 2400 ved kun at have ON/
OFF-indgange og ikke have klima-backup og udgange. Se tabellen ’DOL 2400 og DOL 2300 funktionalitet’.
Alarmenheden fås i flere varianter – med og uden fingeraftryksskanner – og to størrelser – med 10 eller 20 indgange. Afhængig af variant kan DOL 2400/2300 ringe op og melde alarm i klar tale og sende alarmer som SMS,
mens brugeren kan ringe eller sende SMS til enheden og få oplyst alarmstatus og kvittere aktive alarmer. SMSmuligheden er tilgængelig, når alarmenheden har GSM-modem. Desuden fås et fastnet-telefonmodem til områder med dårlig mobildækning.
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Tilbehør
Som tilbehør fås en udvidelsesboks med yderligere ti indgange. Der kan tilkobles op til otte udvidelsesbokse til
en large alarmenhed og ni til en basic enhed. Udvidelsesbokse skal placeres umiddelbart ved siden af alarmenheden. En anden mulighed for udvidelse er at anvende en DOL 2400/DOL 2300 i et Master/Klient-system. Dette
kan gøres på LAN-netværk, og er især anvendeligt hvor alarmsystemet skal dække et geografiske større område. Der kan anvendes op til ni klient-enheder i samme system.

Funktioner

DOL 2400

DOL 2300

Udetemperaturføler

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Nej
Ja
Nej
Nej
Nej

Fasebrudsrelæ

Ja

Ja

Klima-backup

Ja

Nej

Video-streaming (sms med URL til browser-visning)

Ja

Nej

Udgange

Ja

Nej

Master/klient

Ja

Ja

Adgangskontrol

Ja

Nej

Universal-indgange:
• Temperatur
• Digital ON/OFF
• Analoge
• Andre følertyper (se nedenfor)

Tabel 1: DOL 2400 og DOL 2300 funktionalitet.

Alarmanlægget har følgende karakteristika:
Overvågning

Overblik og historik

• Af temperatur, fugt, tom silo, vand mm.

• Et års log på alle hændelser.

• Avanceret temperaturovervågning med udetemperatur-regulering.

• 30 dages grafisk logvisning af målinger.

• Af bygningsadgang via login.

• Lydoptagelse under alarm.

• Af egen strømforsyning og batteri-backup.

• Adgang til kamera-streaming under alarm.

• Af forbindelse til ekstern alarmering.
Alarmering
• Valg af alarmtype: almindelige alarmer, stille
alarmer og stille alarmer om natten.
• Alarmprofiler.

• Visning af data for 10 minutters intervaller.

Teknisk
• Brugervenlig touch-skærm med lettilgængelige
overbliksmenuer.
• Talecomputer melder alarmer.

• Lokal: sirene, blink, højttaler.

• SMS-aktivering af udgang til f.eks. ventilator til
nødventilation.

• Ekstern: telefonopkald og SMS.

• Op til ni udvidelsesbokse.

Brugeradministration/sikkerhed
• Fingeraftryksskanner.
• 6-cifret PIN-kode.
• Sikker brugeridentifikation.

• Opsætning af enheden som master/klient.
• Kan aktivere backup-ventilation eller andet udstyr
ved alarm.
• Batteri, der overvåges af alarmenheden.

• Betjeningslog.
• Central brugeradministration.
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1.1 DOL 2400 indgange
Følgende følertyper kan tilsluttes DOL 2400. Se Tekniske data for tilslutningskrav.
• Temperatur
• ON/OFF

• CO2
• Tryk

• Lufthastighed
• NH3

• Vindretning
• Lys

• Ekstra temp.*

• Fugt

• O2

• Analog
• Overvågning

*En ekstra føler kan anvendes til at informere om en hurtig temperaturstigning, hvilket kan indikere en brand i
bygningen.
Alternativt kan indgangene anvendes til alarmering ved tom silo, fastkørte snegle, fejl på oliefyr etc. og til overvågning af bygningsadgang.
Udvidelsesboks
Hvis der på samme lokation er behov for mere end de 10 eller 20 indgange som enheden har, kan alarmanlægget udbygges med op til ni udvidelsesbokse til en standard alarm og op til otte til en large alarm.

DOL 2400/2300 evt. GSM

Udvidelsesboks 1

Udvidelsesboks 2

Udvidelsesboks 3

Figur 2: Principtegning for tilslutning af udvidelsesbokse, som fysisk skal placeres på samme lokation.

Master/klient-system
Til alarmsystemer for geografisk spredte lokationer kan enhederne sættes op i et master/klient-system på op til
ti enheder i alt.
Alle enheder fungerer via samme telefonforbindelse og med fælles alarmering og brugeradministration. Der er
således i dette system kun behov for ét SIM-kort til GSM-forbindelsen. SIM-kortet skal monteres i den enhed,
der sættes op som master.
Master/klient-system kræver at enhederne indgår i et LAN-netværk.

DOL 2400/2300 klient
DOL 2400/2300 klient
DOL 2400/2300 klient
DOL 2400/2300 master
evt. GSM

Eksempel på master/klient-system forbundet med LAN-netværk. Alarmenheden kan fysisk placeres på forskellige lokationer.
Man kan serieforbinde alarmenhederne, da der er 2 Ethernet-porte i alarmenheden.
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1.2 DOL 2400 udgange
DOL 2400’s udgange kan anvendes til funktionerne klima-backup og relæ-udgang.
Klima-backup
DOL 2400 kan aktivere bestemte udgange som f.eks. nødopluk og køling, når en temperatur-indgang registrerer
en temperatur ved en brugerdefineret grænse. Hvis grænsen lægges lige over standard alarmgrænserne, kan
funktionen anvendes som ekstra backup til klimareguleringen.

Figur 3: Eksempel på klima-backup

En temperaturføler registrerer for høj temperatur og aktiverer ventilator og/eller åbner et ekstra luftindtag.
Relæ
Hver udgang kan tilknyttes en af indgangene i systemet.
Hvis en udgang eksempelvis er tilknyttet en eller flere temperaturfølere til registrering af hurtig temperaturstigning, kan udgangen aktivere overbrusning eller højtrykskøling, når en eller flere af følerne registrerer hurtig temperaturstigning. Se også nedenfor.

Figur 4: Eksempel på relæ

Flere temperaturfølere kan aktivere højtrykskøling/sprinkler i tilfælde af hurtig temperaturstigning.
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2 Produktoversigt
134891 DOL 2400 alarm 7" Basic
134628 DOL 2400 alarm 7" m/fingeraftryksskanner Basic
Indgange:
10 stk. universal-indgange: ON/OFF / 0-10V / DOL 12
1 stk. overvågning fra fasebrudsrelæ
1 stk. udetemperaturføler
Udgange:
10 stk. udgange relæ
1 stk. sirenerelæ
1 stk. blinkrelæ
1 stk. alarmrelæ
DOL 2400 leveres inkl. batteri, modstandssæt til kabelovervågning, og en
engelsk manualpakke.

134899 DOL 2400 alarm 7" Large Basic
20 stk. universal-indgange: ON/OFF / 0-10V / DOL 12
1 stk. overvågning fra fasebrudsrelæ
1 stk. udetemperaturføler
Udgange:
20 stk. udgange relæ
1 stk. sirenerelæ
1 stk. blinkrelæ
1 stk. alarmrelæ
DOL 2400 leveres inkl. batteri, modstandssæt til kabelovervågning og en
engelsk manualpakke.
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134864 DOL 2400 alarm 10" Basic
10 stk. universal-indgange: ON/OFF / 0-10V / DOL 12
1 stk. overvågning fra fasebrudsrelæ
1 stk. udetemperaturføler
Udgange:
10 stk. udgange relæ
1 stk. sirenerelæ
1 stk. blinkrelæ
1 stk. alarmrelæ
DOL 2400 leveres inkl. batteri, modstandssæt til kabelovervågning og en
engelsk manualpakke.

134865 DOL 2400 alarm 10" Large Basic
134866 DOL 2400 alarm 10" m/fingeraftryksskanner Large Basic
20 stk. universal-indgange: ON/OFF / 0-10V / DOL 12
1 stk. overvågning fra fasebrudsrelæ
1 stk. udetemperaturføler
Udgange:
20 stk. udgange relæ
1 stk. sirenerelæ
1 stk. blinkrelæ
1 stk. alarmrelæ
DOL 2400 leveres inkl. batteri, modstandssæt til kabelovervågning og en
engelsk manualpakke.
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134873 DOL 2400 alarm 7" WB Basic
Indgange:
10 stk. universal-indgange: ON/OFF / 0-10V / DOL 12
1 stk. overvågning fra fasebrudsrelæ
1 stk. udetemperaturføler
Udgange:
10 stk. udgange relæ
1 stk. sirenerelæ
1 stk. blinkrelæ
1 stk. alarmrelæ
DOL 2400 leveres inkl. batteri, modstandssæt til kabelovervågning og en
engelsk DOL 2400/2300 manualpakke, teknisk brugervejledning til DOL
2400 i elskab og DOL 2400 elskab template.

134668 DOL 2400 alarm 7" m/fingeraftryksskanner EMEA
Indgange:
10 stk. ON/OFF indgange
1 stk. overvågning fra fasebrudsrelæ
1 stk. udetemperaturføler
Udgange:
10 stk. udgange relæ
1 stk. sirenerelæ
1 stk. blinkrelæ
1 stk. alarmrelæ
DOL 2400 leveres inkl. batteri, alarmmodem-GSM, modstandssæt til kabelovervågning og en engelsk manualpakke.
Denne variant er specielt til Mellemøsten og Nordafrika.
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134669 DOL 2400 alarm 7" m/fingeraftryksskanner EMEA Large
Indgange:
20 stk. ON/OFF indgange
1 stk. overvågning fra fasebrudsrelæ
1 stk. udetemperaturføler
Udgange:
20 stk. udgange relæ
1 stk. sirenerelæ
1 stk. blinkrelæ
1 stk. alarmrelæ
DOL 2400 leveres inkl. batteri, alarmmodem-GSM, modstandssæt til kabelovervågning og en engelsk manualpakke.
Denne variant er specielt til Mellemøsten og Nordafrika.

134890 DOL 2300 alarm 7" Basic
Indgange:
10 stk. ON/OFF indgange
1 stk. overvågning fra fasebrudsrelæ
DOL 2300 leveres inkl. batteri, modstandssæt til kabelovervågning og en
engelsk manualpakke.
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134639 DOL 2300 alarm 7" Large Basic
Indgange:
20 stk. ON/OFF indgange
1 stk. overvågning fra fasebrudsrelæ
Udgange:
1 stk. sirenerelæ
1 stk. blinkrelæ
1 stk. alarmrelæ
DOL 2300 leveres inkl. batteri, modstandssæt til kabelovervågning og en
engelsk manualpakke.

134898 DOL 2300 opgradering til DOL 2400
Anvendes ved behov for yderligere funktionalitet eller flere analoge indgange.
Opgraderingen leveres i form af en USB-nøgle og en installationsvejledning.

2.1 Sprog
135140 DOL 2400-DOL 2300 Manualpakke DA
135141 DOL 2400-DOL 2300 Manualpakke EN
135142 DOL 2400-DOL 2300 Manualpakke DE
134144 DOL 2400-DOL 2300 Manualpakke FR
135147 DOL 2400-DOL 2300 Manualpakke SV
135149 DOL 2400-DOL 2300 Manualpakke CS
135151 DOL 2400-DOL 2300 Manualpakke RU
135161 DOL 2400-DOL 2300 Manualpakke ZH
Manualpakkerne indeholder en brugermanual på det valgte sprog og en
engelsk teknisk manual.
Nogle manualpakker indeholder også teknisk manual på det valgte sprog i
stedet for på engelsk.
Hvis man bestiller flere enheder, er det ikke nødvendigt at bestille en manualpakke til hver.
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Sprog i display
DA – Dansk
EN – Engelsk
DE – Tysk
NL – Hollandsk
FR – Fransk
ES – Spansk
SV – Svensk
CS – Tjekkisk
PL – Polsk
RU – Russisk
HU – Ungarsk
IT – Italiensk
RO – Rumænsk

SL – Slovensk
HR – Kroatisk
TR – Tyrkisk
TH – Thailandsk
JA – Japansk
SR – Serbisk
PT – Portugisisk
ZH – Kinesisk
KO – Koreansk
SF – Finsk
BG – Bulgarsk
UK – Ukrainsk
LV – Lettisk

2.2 Tilbehør
134889 DOL 2300/2400 udvidelse 10RL
Udvidelsesboks som anvendes hvor der er behov for ekstra ind- og udgange. Der kan tilsluttes op til ni udvidelsesbokse til en standard alarm og op til
otte til en large alarm.
Indgange:
10 stk. universal-indgange: ON/OFF / 0-10V / DOL 12
Udgange:
10 stk. udgangsrelæer
Leveres med gummitylle og tilslutningskabel.
I hvert alarmsystem kan der maksimalt anvendes 100 indgange og 20 udgange.
134625 DOL 2300/2400 udvidelse 20RL
Udvidelsesboks som anvendes hvor der er behov for ekstra ind- og udgange. Der kan tilsluttes op til 4 udvidelsesbokse til alarmenhed.
Indgange:
20 stk. universal-indgange: ON/OFF / 0-10V / DOL 12
Udgange:
20 stk. udgangsrelæer
Leveres med gummitylle og tilslutningskabel.
I hvert alarmsystem kan der maksimalt anvendes 100 indgange og 20 udgange.
134883 Alarmmodem fastnet
Alarmmodem fastnet til eftermontage i alarmenhedens kabinet. Med et
alarmmodem fastnet kan alarmenheden ringe op og betjenes via telefon.
Leveres med USB-tilslutningskabel, to telekabler og et lynbeskyttelsesmodul.
Hvis man anvender en DOL 2400 som klient-enhed, kan denne benytte telefonforbindelsen fra master-enheden.
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134680 DOL 2300/2400 ekstern antenne - 10 m
Ekstern GSM antenne anvendes hvor der er behov for en bedre mobildækning, end der kan opnås med den indbyggede antenne. Leveres med 10
meter kabel.

134863 DOL 2X00 antenne-adapters GSM
Antenneadapter til 10 m antenne.
Anvendes f.eks. ved eksisterende 10 m antenne.

134867 4G modem EU (Europa, Mellemøsten, Afrika)
137840 4G modem AP (Asien Stillehavs-regionen)
137841 4G modem LA (Latinamerika)
137842 4G modem NF (Nordamerika)
137843 4G modem CN (Kina, Indien)
Alarmmodem GSM til eftermontage i alarmenhedens kabinet. Med et alarmmodem GSM og mobilabonnement kan alarmenheden ringe op og modtage
opkald trådløst samt sende og modtage sms.
Bestil den korrekte landevariant. Se evt. 4G Modem Country list.
Hvis man anvender en DOL 2400 som klient-enhed, kan denne benytte telefonforbindelsen fra master-enheden.
140200 DOL 12 temperaturføler, 1,4 m kabel
S140200A DOL 12 temperaturføler, 5 m kabel
Temperaturføleren kan anvendes både ude og inde.
Hvis man anvender en DOL 2400 som klient-enhed, kan denne benytte
udetemperatur-registreringen fra master-enheden.
140252 DOL 114 fugt- og temperaturføler, 2 m kabel
140253 DOL 114 fugt- og temperaturføler, 5 m kabel
DOL 114 er en kombineret temperatur- og fugtføler, som kan anvendes til
overvågning af staldens relative luftfugtighed og temperatur.
DOL 114 er en højkvalitetsføler der med fordel anvendes i specielt hårde
driftsmiljøer og i områder med høj luftfugtighed, fx hvor man anvender tunnelventilation.
DOL 114 leveres med beskyttelseshætte.
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140245 Vejrbeskyttelse for klimasensorer
Vejrbeskyttelsen beskytter en udetemperatur- og/eller fugtighedsføler mod
regn og strålevarme.
SKOV A/S anbefaler at placere vejrbeskyttelse for klimasensorer 2 m over
tag. Alternativt 2 m over terræn og 2 m fra øvrige bygningskonstruktioner
(vægge mv.)
Vejrbeskyttelsen leveres med montagebeslag.
Bestil evt. en klimaføler med lang kabel ved anvendelse af vejrbeskyttelse.
140330 DOL 119 CO2 sensor med adapter kabel
Føler til måling af CO2-indhold i luften. Leveres med kabel med M12 stik og
blindprop samt beskyttelseshætte til DOL 119 samt adapter kabel for hurtig
udskiftning af DOL 19 med DOL 119 0-10V.

140331 DOL 119 CO2 sensor 5000/10000 PPM
Føler til måling af CO2-indhold i luften. Leveres med kabel med M12 stik og
blindprop samt beskyttelseshætte til DOL 119.

140247 DOL 53 ammoniaksensor
140236 DOL 53 støvhætte (5 stk.)
DOL 53 måler ammoniak i staldluften.
Anvendes til overvågning af ammoniakindholdet i luften.

140268 DOL 16 lyssensor 0-100/1000LUX 0-10V
Udgang 1: 0-100 lux. Udgang 2: 0-1000 lux.
140270 DOL 16 lyssensor 0-50/1000LUX 0-10V
Udgang 1: 0-50 lux. Udgang 2: 0-1000 lux.
Sensoren kan anvendes til måling af lysstyrke for henholdsvis primært lys
og slavelys.
Vælg den type sensor der svarer til den aktuelle lysstyrke i stalden (måleområde).
Sensor med fast kabel.
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140333 DOL 18 v2 elek. undertryksføler 100 Pa
140334 DOL 18 v2 elek. undertryksføler 300 Pa
Føler til måling af trykniveau i stalden.
DOL 18 slangesæt skal bestilles separat.

140235 DOL 18 slangesæt
Slangesæt til DOL 18 elektronisk undertryksføler.

300085 Klar plastslange ø7x5
3 meter.
Anvendes hvis yderligere plastslange er nødvendig.

437672 Forlængernipler & 5/7 pvc slanges set
Forlængernipler bestilles hvis der anvendes en anden slangetype end
300085/140235.

140008 Fasebrudsrelæ PPB02cm48
140014 Sokkel 11 ben ZPD 11
3 -faset / 3-faset + nul.
Overvågningsrelæ for fasefølge, fasetab og asymmetri med indbygget tidsforsinkelse-funktion.
Husk at bestille sokkel (140014) til montage af fasebrudsrelæ.
140007 Alarmblink 12 V
Der er ikke begrænsninger på antallet af alarmblink, der kan tilsluttes det
samme alarmanlæg.

140010 Sirene 12-24V DC 30mA 80-111dB
Det lille strømforbrug tillader at flere sirener tilsluttes i parallel, da det ikke
reducerer batteribackup-tiden væsentligt.
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140011 Sirene 12V 0,8A 118dB
Alarmanlæggets batteri har kapacitet til at forsyne denne sirene ca. 3 timer.
Tilsluttes 2 sirener er kapaciteten ca. 1½ time.
Ønskes yderligere batterikapacitet tilkøbes den separat, f.eks. 140035 Batteri ekstern 12V 2x7Ah alarm m/kabel.

140035 Batteri ekstern 12V 2x7Ah alarm m/kabel
Anvendes hvor der er behov for yderligere batterikapacitet, f.eks. ved fem
eller flere ekstra I/O-moduler.
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3 Tekniske data
Alarmenhed
Elektrisk
Mærkespænding

V AC

115 - 230 ± 20 %

Operationel spænding

V AC

103 - 276

Frekvens

Hz

50 / 60

Effekt

W

100

Maks. strømforbrug

A

0,7

Batteri

V

12

AH

7

Main-modul indgange

10 x indgange universel: ON/OFF / 0-10V / DOL 12
Ved ON/OFF-indgange placeres 2 100 Ω kabelovervågnings-modstande. En i serie og en i parallel med kontakt (registrerer kortslutning
eller kabelbrud)
1 x overvågning fra fasebrudsrelæ
1 x nøgleafbryder
1 x udetemperaturføler

Main-modul udgange
(kun DOL 2400)

10 x udgange relæ
1 x sirenerelæ
1 x blinkrelæ

12-230 V AC/DC
4A
AC2

1 x alarmrelæ

Maks. 24 V 2A.
Min. 12 V 10 mA
AC1

I/O-modul indgange
(kun DOL 2400)

10 x indgange universel: ON/OFF / 0-10V / DOL 12
Ved ON/OFF-indgange placeres 2 100 Ω kabelovervågnings-modstande. En i serie og en i parallel med kontakt (registrerer kortslutning
eller kabelbrud)

I/O-modul udgange (kun
DOL 2400)

10 x udgange relæ

12-230 V AC/DC
4A
AC2

Diverse
Fingeraftryksskanner

Variant

Mikrofon

Indbygget

Højttaler

Indbygget, 3 W

Kabeldimensioner

DOL 114
1,50 mm2 = 200 m
DOL 12
1,50 mm2 = 200 m
ON/OFF indgange
1,50 mm2 = 200 m

Netværk
Netværksinterface

2 x 10/100 BASE+TX RJ 45
3 stk. USB 2.0 A-type
- 2GB (formateringskrav: FAT16)
- 2-32GB (formateringskrav: FAT32)

Tilbehør
Fastnet (PSTN) modul

Analog modul, DTMF signalering

Mobil (GSM) modul

MHz

699-960, 1710-2620

Mobil (GSM) signal niveau

dbm

Minimum (minus) -95
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Alarmenhed
Udendørs mobil-antenne

Med 10 meter kabel

Udvidelsesboks

Med 1 x type 16 I/O-modul

Miljø
Opbevaringstemperatur

°C (°F) -10 til +40 (+14 til 140)
°C (°F) -25 til +60 (-13 til +140)

Omgivelsesfugt, drift

% RH

Driftstemperatur

Tæthedsklasse

IP

0-80
54 (stænktæt)
Det forudsættes at underlaget er plan, dvs. ≤ 1,5 mm højdeforskel og
at lågets skruer fastspændes med min. 1,5 Nm.

Mekanisk
Kabeludslagshuller
Large

Small

30 x M25. Til metrisk kabelforskru- 20 x M25. Til metrisk kabelforskruning
ning
Forsendelse
Large

Small

Mål H x B x D

mm

381 x 568 x 170

381 x 400 x 170

Mål emballeret H x B x D

mm

421 x 608 x 230

425 x 555 x 195

Vægt

g

7800

5800

Forsendelsesvægt

g

9200

6900

3.1 Målskitse
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