NOVÉ GSMKO JE TADY!
Po úspěšných zařízeních GSM AM-MINI a AM-COMPACT
představujeme GSM Axemax
možnost připojení kamery, zasílání obrázků na e-mail apod.
externí GSM anténa je součástí zařízení!
miniaturní rozměry, ale stále příjemné
montážní svorky a vysoká odolnost vstupů!
široké možnosti použití
ještě jednodušší instalace
dálkové a místní programování pomocí PC
dálkové programování pomocí SMS
velký rozsah napájecího napětí
konektor pro přímé připojení příposlechového mikrofonu
ideální zabezpečovací systém pro vaší chalupu
s dálkovým ovládáním topení a sauny
SPECIFIKACE
postaveno na průmyslovém modulu SIEMENS MC39i
4 dvojitě vyvážené vstupy s mnoha režimy funkcí
2 releové výstupy – řízené SMS zprávou nebo prozvoněním z naprogramovaného čísla
možnost změny stavu releového výstupu místním tlačítkem
2 tranzistorové výstupy – siréna, předpoplach, indikace stavu
napájení stejnosměrným napětím 12-35 V nebo střídavým napětím 9-24 V
vlastní nabíjení záložního akumulátoru a jeho dynamický test
režim jednoduchého zabezpečovacího systému s možností ovládání zavoláním
z naprogramovaného čísla
možnost přenosu informací o návratu vstupů do klidového stavu
přenos informací SMS zprávami nebo 2 hlasovými zprávami až na 8 telefoních čísel
poruchové zprávy – výpadek a obnova napájení, porucha záložního akumulátoru
kontrolní volání, dálkový dotaz na stav zařízení
příposlech monitorovaného prostoru
s doplňkovým modulem přenos videosnímků
dálkové zjištění kreditu na předplacené simkartě
Testováno akreditovanou zkušebnou na bezpečnostní systémy TEST-ALARM

Výběr z možných aplikací
komunikátor EZS
spolehlivý doplněk EZS, příjemné SW prostředí programování, záložní AKU s dynamickým testem, vyvážené vstupy, příposlech, s doplňkovým modulem možnost připojení
videokamery a sledování situace v napadeném
objektu
malý zabezpečovací systém
variabilnost ovládání systému (zavoláním z naprogramovaného čísla, skrytým tlačítkem, externí klávesnicí)
malá domácí
automatizace
možnost dálkového ovládání topení, sauny,
vyhřívání bazénu, zalévání květin srozumitelnými SMS
spolehlivě si poradí i se spotřebiči s pulsním ovládáním
ovládání
garážových
vrat, bran
a závor
systém umožňuje otevřít nebo zavřít vrata
pouhým prozvoněním z naprogramovaných čísel
velké množství naprogramovaných uživatelů (až 64)
už nebudete neustále vyměňovat baterie
ve stávajících dálkových ovladačích
vysoká bezpečnost – telefonní číslo je vždy unikátní
historie prováděných akcí s datumem, časem a tel. číslem toho kdo akci provedl
možnost ovládání osvětlení zahrady
chcete mít přehled o sněhových podmínkách
připojením videokamery (s přídavným modulem)
získáte dokonalý přehled nejen o tom co se děje
na vaší oblíbené sjezdovce, ale také třeba u vás
na zahradě nebo v obýváku
zaboucháváte
si často?
zabouchnuté dveře, branku apod. si otevřete
pouhým prozvoněním z mobilního telefonu,
který máte vždy u sebe

BRNO Purkyňova 97a, 612 00 BRNO ● Tel.: +420 541 240 956 ● gsm: +420 602 777 999
PRAHA Bořivojova 17, 130 00 PRAHA 3 ● Tel.: +420 221 416 811 ● gsm: +420 602 777 000
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OSTRAVA Slévárenská 16, 709 00 OSTRAVA ● Tel.: +420 596 611 984 ● gsm: +420 602 777 222
HRADEC KRÁLOVÉ U Trati 63, 500 03 HR. KRÁLOVÉ ● Tel.: +420 495 534 470 ● gsm: +420 602 777 333
PLZEŇ Domažlická 172, 318 00 PLZEŇ ● Tel.: +420 377 220 119 ● gsm: +420 602 777 666

