
REGELTECHNIEK 99

REGELING - VORSTBESCHERMING

De compacte gateway ET-9380 is de nieuwste innovatie in het 
ijs- en sneeuwmeldsegment. Met behulp van deze gateway kan 
een ijs- en sneeuwmeldsysteem voor het eerst een weerbericht 
verwerken en zijn status doorgeven aan de klant. Daarnaast 
kunnen de belangrijkste instellingen geconfigureerd worden en 
is afstandsbediening mogelijk. De gateway dient voor de kop-
peling van de ijs- en sneeuwmelder van de ET-9300 en een evt. 
uitbreidingsapparaat met het ETHERMA portaal op internet. De 
gateway kan met behulp van een kabel aangesloten worden op 
een gangbare DSL/UMTS-router en is bovendien uitgerust met 
WLAN-functionaliteit en een antenneaansluiting. De antenne 
voor de gateway is inbegrepen.

ET-9380
WLAN/LAN-module voor ET-9300 incl. antenne

KG: E2 | LT: voorraadGateway ET-9380 incl. antenne, 230 V

TECHNISCHE GEGEVENS

> Nominale spanning: 230 V, 50 Hz
> Stroomverbruik: max. 5 VA
> Montage: op DIN-rail
> Benodigde ruimte: 3 module-conform DIN43880
> Beschermingsgraad: IP20
> Systeemopbouw: CE-conform

COMMUNICATIE

• TCP/IP-protocol naar lokale internetrouter
• Ethernet-aansluiting (RJ45)
• WLAN/LAN-module (antennebus)
• TGN-bus naar regeleenheid
• Mini-USB naar laptop/pc

ETHERMA ONLINE eFROST PORTAAL 
Voor de regeling van het allround-systeem ET-9300 
in combinatie met ET-9380

Het gebruik van de functies van de internet-gateway vindt plaats via  
een account op het ETHERMA eFROST-portaal. Toegang is moge-
lijk via de gangbare standaardbrowsers op een willekeurige smart 
apparaat, tablet of pc. Voor het gebruik moet u zich eenmalig re-
gisteren op het ETHERMA eFROST-portaal. 

UW VOORDELEN:

+ Lokaal weerbericht, exacte geo-ID in gebruikersportaal
interactief instelbaar

+ Via het gebruikersportaal kunt u de complete installatie op
afstand bedienen via een HTML-browser en een smartphone,
tablet of pc.

+  Besturingsgegevens per kanaal: Type bedrijf, activeringstem-
peratuur, drempel vochtigheidsgraad, minimale verwarmings-
tijd, zone,
startopdracht voor minimale verwarmingstijd

+  Meetgegevens per kanaal: temperatuur, vochtigheidsgraad,
toestand, uitgang verwarmingscircuit, bedrijfsuren, evt. lucht-
temperatuur

+  Tijdprogrammering: weekprogramma voor bedrijfsmodi per
zone, vakantieprogramma voor de complete installatie

Type Artikelnr. Omschrijving
ET-9380 40677 WLAN/LAN-module voor ET-9300 inclusief antenne, LAN- en WLAN-verbinding mogelijk
ET-SP-9380 40767 Jaarlijkse servicekosten

www.etherma.com/efrost


