
Alkalmazási területek

 Átjelzés távfelügyeleti központba
 Riasztóközpont mellé átjelzőként
 Önálló riasztás jelzés
 Vagyonvédelmi feladatok
 Távoli vezérlés (kapunyitás, kapcsolás,  
     kazán vezérlés)
 Bemenetek távoli felügyelete

Kommunikáció
• Analóg hanghívás-alapú riasztás bejelzése GSM-en 
   riasztóközpontba vagy telefonszámra
• GPRS átjelzés (IP vevőre, elsődleges/másodlagos IP)
• Életjelek küldése GSM/GPRS-en
• Önálló riasztás generálás bemeneti jelváltozásra
• SMS értesítés a riasztásról (max. 4 szám) 
• Vezérlés SMS üzenetből/csengetéssel
• Többféle protokoll, Contact ID nemzetközi formátum,  
   kompatibilitás számos riasztóközponttal

Csatlakozás
• 2db bemenet (feszültség/kontaktus): állapotváltozás  
  érzékelés, riasztás generálás
• 1db kimenet (távoli vezérlés/kapcsolás)
• Alarm Tip-Ring bemenet (riasztóközpont részére)
• Soros csatlakozás (paraméter konfigurálás)

Biztonság
• Megbízható működés, automatikus helyreállás
• Könnyű telepítés, saját szoftver paraméterezésre
• Távoli/helyi konfigurálás/firmware frissítés
• LED kijelzés (állapot/hiba/térerősség)
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GSM/GPRS hálózaton működő, riasztás átjelző

Multifunkcionális átjelző, riasztóközpontok Contact ID jelzéseinek GSM/GPRS  
hálózaton történő továbbítására, távfelügyeletekre részére. Továbbá, bármilyen 
távfelügyeleti- vagy IP vevővel rendelkező távfelügyeletre be tud jelezni.
A készülék önálló riasztás-érzékelésre is felhasználható, riasztóközpont nélkül.  
Ekkor bemenetein állapotváltozásra (riasztás) az Ügyfelet kiértesíti. 
Relé kimenetén távolról - díjmentes hívással - kapcsolódó eszköz vezérelhető. 
Csatlakozásai bővíthetők vezetékes (IO), vagy vezeték nélküli ZigBee panellel.
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Technikai adatok

Konfigurációs paraméterek, jellemzők
• Távfelügyeleti központ/IP vevő beállítások
• Riasztási és zóna beállítások
• Szabadon állítható életjel-küldési gyakoriság
• Riport és SMS üzenetküldési beállítások
• Bemeneti beállítások (2 bemeneti vonalra)
• Relé kimenet beállítások (1 kimenetre)
• Távoli szerver beállítások
• IO & vezeték nélküli Zigbee bővítő beállítások
• Terminál emuláció (naplózás, AT parancsok)
• Firmware frissítés
• Konfiguráció elmentése/betöltése

Konfigurálás 
• Helyileg, soros porton
• SMS parancsokkal
• TCP/IP kapcsolaton

Távoli vezérlés
• SMS parancsokkal
• TCP/IP kapcsolaton
• Kontaktus kimenet vezérlés csörgetéssel/

SMS parancsokkal

Kapunyitás távolról 
• SMS paranccsal, csengetéssel
• Bistabil és monostabil üzemmód (késleltetés 

akár 1 nap) 
• Max. 125 telefonszám tárolása
• Opcionális SMS értesítés kimenet állapotról

Szoftverfrissítés / programcsere
• Helyileg, soros porton
• Ftp szerverről
• TCP/IP kapcsolaton
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