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GSM Door Intercom ( GDI)
1 nebo 2 tlačítka s až 7 tel. čísly
Dálkové otevírání prozvoněním

SMSs
Remote
Control

Dálkové nastavování pomocí SMS

Představení
Alphatech doplňuje svou nabídku dveřních komunikátorů - dveřní interkom s GSM komunikací. K
dispozici má obdobné funkce jako naše analogové a IP dveřní komunikátory. Přidány byly další
funkce, využívající možností GSM sítě:
Dálkové otvírání (brány, dveří) prozvoněním (zdarma). Prozvonění je akceptováno pouze z
povolených čísel (čísla uložená na SIM kartě GDI).
Záznam telefonních čísel, která otevřela dveře (bránu). Seznam čísel včetně data a času je možné
odeslat na přednastavené číslo SMS zprávou.
GDI má velmi jednoduchou instalaci - stačí uložit jedno číslo na SIM kartu, připojit napájení a
anténu.
Verze s integrovaným Li-Ion akumulátorem umožňuje zálohování pro 24 hodin provozu

Funkce

- 1 nebo 2 tlačítka, pod každé je možné uložit
až 7 tel. čísel (každé max. 25 číslic). Čísla jsou
volaná postupně, pokud předchozí číslo je
obsazeno, nedostupné nebo nikdo hovor nezvedá.
- 1 vstup pro spínací kontakt (výstup alarmu,
senzoru atd.) (5V). Pokud vstup sepnut, posílá se
SMS na přednastavené číslo, obdobně když je
kontak rozepnut.
- 2 přepínací relé, ovládány buď DTMF kódem
během spojení nebo prozvoněním nebo pomocí
SMS.
- BackUp ACU – zálohový akumulátor na 24
hodin provozu. Možnost poslat SMS, při poklesu
napětí na akumulátoru pod stanovenou mez.

- Příchozí volání - automaticky vyzvedány
všechny hovory nebo hovory pouze z čísel
uložených na SIM nebo žádné (prozvánění)
- Ovládání relé pomocí SMS – pouze z čísel
uložených na SIM.
- Nastavování parametrů :
a) pomocí PC
b) pomocí SMS (pouze z povolených čísel)
c) pomocí mobilu (přímé nastavení SIM
GDI při vložení do mobilním telefonu)

TECHNICKÁ DATA
ZÁKLADNÍ
- Provozní podmínky :
> Teplota : -20 to + 50°C
> Vlhkost : 10% / 80% à 30°C
- Rozměry : 185 mm x 99 mm x 40 mm
- Váha : 350g

GSM
-

1 GSM kanál
pásma : 850/900/1800/1900 MHz
GSM modul: Telit GC864
max výkon : 2W

Haló!

- Napájení 12 (9-24) V AC/DC
- Spotřeba max 6VA
- Stupeň krytí: IP44

-

SIM karta: 3V or 1,8V
Anténa: SMA female, impedance 50 Ω
omezovač echa
PIN kód
SMS zprávy

