
GSM - VTGSM - VT 1010

N O V I N K Y :N O V I N K Y :

Dĺžka textu SMS správy je zvýšená z 20 na 50 znakov

Relé 1 a 2 sa dá ovládať prezvonením z nastaveného

telefónneho čísla (až 4 tel. čísla)

K bráne sa dá pripojiť hlasový expandér modul VT04 - pri

aktivácii vstupu GSM brána zavolá a prehraje nahratú

hlasovú správu  

Jednotlivým vstupom a výstupom sa dá priradiť názov

(Pri dotaze na stav vstupov a výstupov GSM brána posiela

naprogramované texty) 

Dá sa nastaviť výstupná úroveň audio signálu externého

telefónu

P O P I S :P O P I S :

Ide o GSM bránu s hlasovým kanálom, má 2 vstupy a 2 releové výstupy

Brána obsahuje vstavaný GSM modul, takže nieje potrebné pripojovať k bráne externý GSM mobil

Dá sa pripojiť k zabezpečovacej ústredni, alebo k PCO (SRP). Vie prenášať pulzné formáty 4-2 a Contact ID

Mimo iného sa dá túto bránu pripojiť k pobočkovej ústredni a volať cez ňu do mobilnej siete

Je možné použiť SIM kartu ľubovoľného operátora

Pre každý vstup sa dá naprogramovať až 4 telefónne čísla

Možnosti naprogramovania vstupov (dajú sa aj kombinovať):

Pri aktivácii/deaktivácii pošle naprogramované SMS správy

Pri aktivácii zavolá na nastavené tel. číslo a prehraje DTMF tóny 

Pri aktivácii zavolá na nastavené tel. číslo a prehraje nahraté hlasové správy (len s modulom VT04)

Releové výstupy:

Výstupy sa dajú ovládať pomocou SMS správ. Každá SMS správa obsahuje 4-miestne heslo.

Relé 1 a 2 sa dá ovládať prezvonením z nastaveného telefónneho čísla (až 4 tel. čísla) 

Vstavané relé umožňuje signalizovať poruchu pri prihlásení do GSM siete.

Dá sa nastaviť citlivosť vstupu a dĺžku pulzu výstupného relé

Umožňuje zistiť výšku kreditu na SIM karte (zatiaľ len v ČR)

Umožňuje periodicky posielať testovaciu správu (0-30 dní) a správu signalizujúcu poruchu napájania

Na GSM bráne sú 2 vstupy a 2 výstupy. Ich počet sa dá rozšíriť pomocou externých modulov:

VT01 - expandér 4 vstupy, 2 releové výstupy

VT02 - expandér 6 releových výstupov

VT03 - expandér 4 balančné vstupy

VT04 - expandér 6 balančných vstupov a 2 releové výstupy, hlasový modul - dá sa naprogramovať

8 správ o celkovej dĺžke 60s

GSM modul sa programuje pomocou PC, alebo pomocou SMS správ z iného mobilného telefónu.
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