GSM vrátnik (GDI)

GSM Intercom & Security 509-GL100-GSM vchodová komunika?ná súprava
intercom

GSM vrátnik (GDI) Po zazvonení pri vstupných dverách, je modulom vyto?ené preddefinované ?ubovo?né ?íslo (mobilné, i pevná linka) a hovor
od vstupných dverí z audiovrátného je spojený na volaný telefón. GL100-GSM podporuje GSM interkom funkciu.

HodnotenieNie je ešte ohodnotené
Cena
Predajná cena261,60 €
Predajná cena bez DPH218,00 €

Opýtajte sa na tento produkt

Popis
GSM Intercom & Security 509-GL100-GSM vchodová komunika?ná súprava intercom
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GSM vrátnik (GDI)
Po zazvonení pri vstupných dverách, je modulom vyto?ené preddefinované ?ubovo?né ?íslo (mobilné, i pevná linka) a hovor od vstupných dverí
z audiovrátného je spojený na volaný telefón.
GL100-GSM podporuje GSM interkom funkciu. Zazvoní niekto u Vás pred domom na domácom intercome a Vám systém zavolá na GSM mobil.
Je jedno kde budete, stále budete ma? preh?ad kto zazvoní na Vašu bránu.

GSM Call-Box sú navrhnuté tak, aby rýchlo a spo?ahlivo hands free komunikovali v sieti GSM.

GSM interom umož?uje rýchlo zavies? komunika?ný systém bez drahého nákladov.
Daná technológia nie je DECT ako Gigaset HC450. Pracuje samostatne a priamo cez GSM sie?, GSM Voice Intercom. Bezdrôtová GSM
komunikácia s vchodovou intercom súpravou, vrátanie otvorenia vchodového elektromagnetického zámku.

Vlastnosti:
Presmerovanie hovoru pri Vašich dverách do vášho mobilného telefónu.
Otvorenie brány pre Vaše návštevy cez GSM telefón, stla?ením klávesy na klávesnici mobilného telefónu po?as vašej konverzácie.
Budete ma? možnos? odpoveda? Vašej návšteve pri dverách z ?ubovo?ného miesta na svete.
Bezpe?nos? - Použitie ID volajúceho pre identifikáciu, bude neznámy volajúci budú ignorované alebo odmietnuté.
Môže by? prevádzkovaný odkia?ko?vek, bez obmedzenia vzdialenosti.
Prida? alebo odobra? užívate?a pod?a ?ahký na používanie SMS Text príkazu.
Nie je potrebné, aby ste používali dia?kové ovládanie pre rôznych užívate?ov.
Až 1000 schválené telefónne ?ísla môžu by? konfigurované.
Volite?ná nabíjacie batérie pre prípad výpadku prúdu.
GSM 850/900/1800/1900 MHz Podporované
Rozmery / Hmotnos?: 16 x 10 x 3 cm, 0,8 kg
Hliníkové puzdro
Napájanie: Vstup AC100-240V, výstup: Adaptér DC 12V 1A
SETUP a programovanie pomocou SMS / USB
Novinka v SR: intercom-GSM. Prídavný GSM modul pre u nás najrozšírenejší domový intercom. Už nikdy nezmeškáte v neprítomnosti dôležitú
návštevu, alebo zákazníka ...

Pod?a štatistiky, až 60% potencionálnych zákazníkov, ktorí pri prvom osobnom kontakte nemôžu z dôvodu neprítomnosti zamestnancov vo
firme urobi? prvotný kontakt, odídu ku konkurencii.

Pomocou GSM modulu intercom-GSM si zaistíte, že aj v neprítomnosti nepridá o potenciálneho zákazníka, alebo o dôležitú návštevu.

K dispozícii máme aj modul GSM intercom – Intercom-modul GSM, ktorý je možné jednoducho pripoji? k najrozšírenejším vstupným modulom
domových inerkomom.
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?alší popis len pre samostatný modul.
Intercom-GSM spolupracuje u nás zo systémy domových interkomom (telefónov):
COMELIT, VIDEX, TESLA STROPKOV, FERMAX, URNET, BPT, BTICINO, Farfisa a GOLMAR

Pomocou Intercom-GSM, možno po?as prebiehajúceho hovoru ovláda? pomocou DTMF výstup umiestnený priamo na module (napr. vstupné
dvere, brány, bránu, závoru ...). Tento výstup, dá taktiež ovláda? bezplatne pomocou prezvonenia z vopred nadefinovaných tel. ?ísel.

Pomocou Intercom-GSM modulu, je možné použi? zvonenie až pre 4 byty. Každému bytu sa dá naprogramova? 2 tel. ?ísla, na ktoré bude
hovor vyto?ený.
1 Alebo 2 tla?idlá s až 7 tel. ?íslami
Dia?kové otváranie prezvonením
Dia?kové otváranie (brány, dverí) prezvonením (zdarma). Prezvonenie je akceptované iba z
povolených ?ísel (?ísla uložené na SIM karte GDI).

Záznam telefónnych ?ísel, ktorá otvoria dvere (bránu). Zoznam ?ísel vrátane údaje ?asu je možné
odosla? na prednastavené ?íslo SMS správou.
GDI má ve?mi jednoduchú inštaláciu - sta?í uloži? jedno ?íslo na SIM kartu, pripoji? napájanie a
anténu.

Verzia s integrovaným Li-Ion akumulátorom umož?uje zálohovanie pre 24 hodín prevádzky
Funkcia
1 Alebo 2 tla?idlá, pod každé je možné uloži? až 7 tel. ?ísel (každé max. 25 ?íslic). ?ísla sú
volané postupne, ak predchádzajúci ?íslo je obsadené, nedostupné alebo nikto hovor nedvíha.
1 Vstup pre spínací kontakt (VÝSTUP alarmu, senzora at?.) (5V). Ak Vstup zopnutý, posiela SMS na prednastavené ?íslo, obdobne ke? je
kontakt rozopnutý.
2 prepínacie relé, ovládané bu? DTMF kódom po?as spojenia, alebo prezvonením, alebo pomoci
SMS.
BackUp ACU - zálohový Akumulátor na 24 hodín prevádzky. Možnos? posla? SMS, pri poklese napätia na akumulátore pod stanovenú hranicu.
Ovládanie relé pomoci SMS - iba z ?ísiel uložených na SIM.
Nastavovanie parametrov:
Pomoci PC
Pomoci SMS (len z povolených ?ísel)
Pomoci mobilu (Priame nastavenie SIM GDI pri vložení urobi? mobilnom telefóne)
Základné
Prevádzkové podmienky:
Teplota: -20 až + 50 ° C
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Vlhkos?: 10% / 80% à 30 ° C
Rozmery: 185 mm x 99 mm x 40 mm
Váha: 350g
Napájanie 12 (9-24) V AC / DC
Spotreba max 6VA
Stupe? krytia: IP44
GSM
1 GSM kanál
pásma: 850/900/1800/1900 MHz
GSM modul: Telit GC864
max výkon: 2W
SIM karta: 3V alebo 1,8 V
Anténa: SMA female, impedancia 50 ?
obmedzova? ECHA
PIN kód
SMS správy

Recenzie
Zatia? tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.

4 / 4
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

