GSW2

GSM kommunikationsenhet

GSW2-kontrollenheten är en GSM-kommunikationsenhet som kan
programmeras med upp till 200 telefonnummer och som används för trådlös
fjärrstyrning av elektronisk utrustning och säkerhetssystem. När en behörig
användare ringer GSW2-enhetens telefonnummer så läser systemet av
användarens ID-nummer (=telefonnumret) och öppnar till exempel en dörr.
Slutanvändaren kan själv lägga till och ta bort individuella användare i
systemet.
GSW2 är idealisk för en rad olika säkerhetsområden för en säker och
kostnadsfri trådlös fjärrstyrning av grindar, portar, garage- och entrédörrar,
från en mobil eller en fast telefon genom att avläsning av telefonens
ID-nummer. Lämplig för t.ex. fastigheter, flerfamiljshus, villor, fabriker, hotell
etc.
Oavsett om man ringer från en mobil eller en fast telefon, kan du och din familj,
anställda och besökare ges tillträde till din fastighet när som helst utan att de
behöver stå och vänta utanför och utan att du minskar på säkerheten.

Funktioner
• Händelselogg – ta reda på vems telefon som fått tillträde och när
• Gör alla inställningar med ett unikt och enkelt SMS-system
• Upp till 200 auktoriserade användare kan öppna entrén med ett gratis samtal
• Framtidssäkrade anslutnings- och integreringsmöjligheter: RS 485, USB, webbprogrammiering,
Wiegand-26-utgång och många andra flexibla funktioner

Teknisk specifikation
Strömförsörjning
Energiförbrukning - max
Energiförbrukning - sändningsläge
Energiförbrukning - viloläge
Quad band GSM modul (Cinterion)
Mått, kretskort
Mått, enhet
Inbyggd antenn SMA
Vikt (exkl. batteri)

Tillbehör
12 - 24V AC/DC
2A
250mA
40mA
850/900/1800/1900 MHz
126 × 76 mm
126 × 85 × 35 mm
1
280g

Porttelefon

EASY SET - Programmeringsmjukvara

Utomhus GSM
vandalsäker antenn

USB-nyckel

SIM läs/skriv

Extern antenn

(kabellängd 3 m)

Ext. nätadapter

230V AC/14,6V DC
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