systemy
automatyki
www.dtm.pl

2 / 4 - kanałowy odbiornik GSM CONTROL GSM

Odbiorniki
zdalnego
sterowania

Nadajniki
zdalnego
sterowania

Sterowniki
do automatyki
bramowej

Akcesoria
do automatyki
bramowej

ZADZWOÑ
I OTWÓRZ
BRAMÊ

Napędy
do automatyki
bramowej

Kontrola
dostępu

PAMIĘĆ

4 000

NUMERÓW

SPRAWD
CZY ALARM
JEST
UZBROJONY

dwa wyjścia przekaźnikowe NO/NC
zasilanie 12...24V AC/DC
dwa opcjonalne kanały radiowe
konfiguracja i dodawanie abonentów
przez programator serwisowy MEMO
dedykowane aplikacje do sterowania
i konfiguracji na urządzenia mobilne
z systemem Android

CONTROL GSM to 2/4-kanałowy odbiornik
umożliwiający łatwe i niezawodne zdalne
sterowanie automatyką przy pomocy telefonu.
Sterowanie odbywa się poprzez połączenie CLIP
z numerem odbiornika, wysłanie komendy
sterującej SMS lub poprzez dedykowaną
aplikację Control GSM Widget. Odbiornik
wyposażony jest w 3 wejścia informacyjne do
podłączenia czujników, dzięki czemu można
uzyskać informację o stanie bramy lub alarmu.
Podłączenie dodatkowego nadawczego modułu
radiowego pozwala na sterowanie odbiornikami
serii DTM433MHz lub DTM868MHz z poziomu
telefonu.

2/4-kanałowy odbiornik GSM
Parametry podstawowe
zasilanie:
pobór prądu:
temperatura pracy:
pojemność pamięci:
wyjścia przekaźnikowe na płytce bazowej odbiornika
(typ / ilość / maksymalne obciążenie):
wejścia informacyjne:
tryb pracy wyjść:
regulacja czasu podtrzymania w trybie
monostabilnym:
obsługiwana technologia:
częstotliwość sieci komórkowej:
gabaryty zewnętrzne obudowy
/ płytki odbiornika (szer. x dł. x wys.):

12...24V AC/DC ±10%
300mA
-20°C do +55°C
4000 abonentów (w tym 5 administratorów)
NO lub NC / 2 / 1A 24V AC lub DC
3, programowalny typ NO/NC
bistabilny, monostabilny
1s do 65535s, z rozdzielczością 1s
wyłącznie 2G
900/1800 MHz
72x132x41mm / 58x88x27mm

Akcesoria
2CS 868
moduł radiowy
DTM868MHz

2CS
moduł radiowy
DTM433MHz

OPCJONALNY MODUŁ RADIOWY
częstotliwość:
liczba kanałów:
zasilanie:
wymiary:

433MHz lub 868MHz
2
ze złącza odbiornika
22x43x15mm

MEMO
PROGRAMATOR SERWISOWY
zasilanie: z portu USB lub odbiornika
pojemność pamięci masowej: 2 MB
gabaryty zewnętrzne obudowy: 75x45x15mm
sposób komunikacji
z komputerem i odbiornikiem: poprzez złącze microUSB, kabel w zestawie
interfejs użytkownika: trzy przyciski i trzy diody LED
oprogramowanie: dedykowany program MEMO MANAGER (MS Windows®)

MEMO
programator
serwisowy

Aplikacje

Widget

Manager

aplikacja na urządzenia
mobilne z systemem Android®

aplikacja na urządzenia
mobilne z systemem Android®

program komputerowy
na PC z systemem MS Windows®

konfiguracja i sterowanie
odbiornikiem

pilot w Twoim telefonie

obsługa plików z programatora
serwisowego MEMO

nadawanie przyjaznych
dla użytkowników
nazw wejść i wyjść odbiornika
automatyczne dodawanie
abonentów
ustawianie haseł dostępu
do sterowania

systemy automatyki

wygodne i intuicyjne
sterowanie urządzeniami
automatyki
sprawdzanie stanu
wejść i wyjść

przejrzysty interfejs
programu
łatwa konfiguracja odbiornika
szybkie dodawania abonentów

przycisk do sterowania
na ekranie telefonu

import abonentów z pliku CSV
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