
MT-331 modul(erstatter MT-301, MT-302, MT-303, MT-304) 
er en modern enhed bygget på quad band modem uBlox 
LEON-G100. MT-331 beholder metalhuset og fordelagtig 
pris for økonomi serien. Den tilbyder ressourcer og mulighe-
der der findes i avancerede telemetrimoduler. Konfiguration 
af ind/udgange tillader tilpasning i konkrete applikationer. 
Udover 2 dedikerede binære indgange kan kan man konfi-
gurere 4 binære indgange (kan arbejde som pulsindgange) 
og yderligere 2 binære indgange (i steden for analoge ind-
gange). Ip aplikationer der kræver udgange kan man udnytte 
konfigurerbare kanaler. Skal modulet udføre målefunktioner 
kan man vælge 2 analoge indgange 4-20 mA eller 0-10 V. 
Modulet er udstyret med integral akkumulator li-ion der holder 
modulet i gang ved hovedforsynings svigt. Modulet leverer 
stabiliseret spænding til eksterne anlæg og måleudstyr, 
ligeledes ved forsynings svigt. 

Modulet MT-331 tilhører energisparende grøn produktlinje 
og er kompatibel med grønne energikilder. I energispare 
måde kan den forsynes fra batteri eller direkt fra solpaneller.
hvor den bruger den indbyggede akkumulator. I energispare 
måde går modulet i dvale tilstand (kendt fra MT-7xx serie). 
Den vågner ved hændelse eller efter en tidsplan. 

Modulet har indbygget Flash hukommelse der bruges af 
en logger med 28 000 rekords kapacitet og  1 sekundy 
opløsning. Ved registrering hver 5 minut holder den komplet 
log fra 96 dage.
Udover standard SIM kort(ang. Subscriber Identification 
Module) kan den bruge indbygget MIM kort (ang. Machine 
Identification Module), Den kan således bruge:
a. kun MIM kort, uden SIM kort
b. kun SIM kort, uden aktivering af MIM kort
c. både MIM og SIM kort(redundant mobil net)

For MT-331 modul får man gratis MT Manager applikation 

for fjern og lokal konfiguration, overvågning og firmware 
opdatering, med kommunikation driver for Windows– MT 
Data Provider (OPC server med direkte skrivning i databa-
sen) for nem integration med brugerens SCADA anlæg.

Ligesom dens ældre MT-30x familjemedlemmer, modulet 
MT-331 har elegant aluminium hus der kan monteres på 
en DIN skinne. Selv om MT-331 tilhører økonomi serie af 
Inventias er den omfattet  3-årig garanti for professionelle 
moduler og kan bruges i mange professionelle applikationer.

Funktionalitet
•	 Kommunikations måder

 - GPRS - pakke transmission
 - SMS

•	 Konfigurerbare binære ind/udgange og analoge indgange
•	 Logger med 1 sek. opløsning der skriver i flash 

hukommelse (op til 28000 rekords)
•	 Mulighed for fjern ændring af parametre og intern 

program
•	 Beskyttelse mod uautoriseret adgang (liste af 

autoriserede telefonnumre og IP adresser, optional 
kodeord beskyttelse)

•	 Tæller måde for binære indgange (op til 100 Hz, 
undtagen analoge indgange)

•	 Hændelse baseret funktionalitet ifølge brugerdefinerede 
regler og en tidsplan

•	 SMS med dynamisk indhold
•	 DIN skinne montering
•	 12/24 VDC forsyning eller solpanel
•	 Kan arbejde i energisparing måde– modemet startes kun 

for transmission
•	 Brugervenlige konfigurations værktøjer

GSM/GPRS/EDGE telemetrimodul MT-331
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•	 Integral,	quad	band	GSM/GPRS/EDGE	
850/900/1800/1900	modem

•	 Paket	data	transmission	og	SMS	beskeder
•	 4	konfigurerbare	binære	ind/udgange
•	 2	allokerede	binære	indgange
•	 2	konfigurerbare	binære	indgange/analoge	4-20	mA	
/analoge	0-10	V

•	 1	port	1-Wire
•	 Eksterne	sensorer	forsyning	5-24	V
•	 Diagnostik	LED	dioder	(GSM	net	login,	GPRS	net	
login,	GSM	signalstyrke,	USB	ports	aktivitet,		modu-
lets	status)

•	 Indbygget	buffer	akkumulator	(li-ion,	800	mAh)
•	 Energispare	måde	for	batteri	og	solcelle	forsyning	
(grøn	produktlinje	af	Inventia)

•	 Datalogger	(op	til	28	000	rekorder)
•	 Fjernkonfiguration,	programering,	opdatering		
og	diagnostik	via	GPRS

•	 Mini	USB	Port
•	 Optional	intern	temperaturmåling,	fugtighed	eller	luft-
tryk

•	 Optional	indbygget	MIM	kort	der	erstatter	SIM	kortet,	
eller	udnyttet	sammen	med	SIM	kortet	for	redundant	
kommunikation	system

•	 3-årig	garanti	(1	år	for	intern	akkumulator)

MIM
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Tekniske data

Konfigurationsprogram

Jævnstrøm (DC) 7-30 V

Indgangsstrøm(A) 
(for 12 V DC, uden eksterne 
modtagere)

Idle
10 mA

Active
180 mA

Max
250 mA

Intern  akkumulator li-ion 800 mAh

Forsyning

Måleområde 4-20 V

Max. indgangs strøm 50 mA

Indgangs resistans 120 Ω typ.

Spændingsfald for 20mA < 2,4 V max.

A/D konverter 12 bit

Præcision +/−0,5%

Analoge  indgange AI1...AI4

Yderligere oplysninger:

INVENTIA	Sp.	z	o.o.
ul.	Kulczyńskiego	14,	02-777	Warszawa
tel.:	+48	22	545-32-00,	545-32-01

fax:	+48	22	643-14-21
inventia@inventia.pl,	www.inventia.pl
info@telemetria.pl,	www.telemetria.pl

INVENTIA	anvender	certificeret	Kvalitetsstyring	System	ISO	9001:2008.		
Projektet	er	medfinanseret	af	Europæisk	Union
fra	Europæisk	Regionaludviklings	Fond.

Måleområde 0-10 V

Max. indgangsstrøm 50 mA

Indgangsresistans 207 kΩ typ.

A/D konverter 12 bitów

Præcision +/−0,5%

Analoge indgange AV1...AV2

General
Mål (l x b. x h.) 124x63x30 mm

Vægt 100 g

Montering DIN skinne 35mm 

Arbejdstemperatur 0°C do +55°C

Beskyttelsesklasse IP40

Tegninger og mål (alle mål i milimeter)

Modem type uBlox LEON-G100

GSM Quad band (850/900/1800/1900)

Antenna impedance 50 Ω

Modem GSM/GPRS

Anbefalet strøm for enkel udgang 100 mA

Max. strøm for enkel udgang 250 mA 

Udgangs resistens ON 3 Ω max.

Binære udgange Q1...Q4

Udgangsspændings område 5-24 V

Justerings trin 0,5 V

Max. udgangsstrøm: 20 mA  ved 24 V forsyning
40 mA for 5-16 V

Sensorforsynings udgang

Max. indgangspænding 30 V

Indgangs resistans 12,7 kΩ typ.

Indgangsspænding ON   > 9 V

Indgangsspænding OFF  < 3 V

Binære indgange I1...I6

Max. indgangspænding 30 V

Indgangs resistans 15,4 kΩ typ.

Indgangsspænding ON   > 9 V

Indgangsspænding OFF  < 3 V

Binære indgange I7...I8


