GSM AUTOALARMY

Autoalarm

KEETEC T GSM

KEETEC T GSM - první GSM autoalarm na trhu s přímým
připojením na CAN BUS sběrnici vozidla. Spojení technologie
GSM komunikace s technologií CAN BUS systémů poskytuje
uživatelům nadstandardní zabezpečení vozidel. GSM autoalarm
KEETEC zabezpečuje uživatelům neustálou kontrolu nad stavem
vozidla bez omezení dosahu. V případě vyvolaného poplachu je
uživatel okamžitě informován voláním, anebo zasláním SMS zpráv
na 4 telefonní čísla. T GSM poskytuje velké množství uživatelských
a systémových funkcí programovatelných pomocí PC.
KEETEC T GSM jako GSM autoalarm

T GSM jako autoalarm je možné ovládat nekolika způsoby. Příkazovými SMS
zprávami z autorizovaných telefonních čísel (max. 4 telefonní čísla), pomocí
dálkových ovladačů (doplněním sady dálkového ovládání RF MAX, RF KEY
anebo RF 380) anebo původním dálkovým ovladačem od vozidla (verze T GSM
CAN - podporované vozidla).
T GSM obsahuje inteligentní sekvenční výstup s učícím se režimem a zpětnou
kontrolou který slouží na připojení optické signalizace směrovými světly pomocí
jednoho vodiče. V učícím se režimu se systém naučí frekvenci blikání směrových
světel vozidla a zpětná kontrola pohlídá aby nezůstali blikat.
Vstupy:
- zapalování
- dveřní kontakty s nastavitelnou polaritou / kontrola směrových světel
- kontakt kapoty / aktivace systému (ARM)
- kontakt zavazadlového prostoru / deaktivace systému (DISARM)
- vstup přídavného snímače
Výstupy:
- zamykací impulz / pager
- odemykací impulz / dotahování oken
- sekvenční výstup / imobilizační výstup
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řídící jednotka
kabelové svazky
servisní tlačítko s LED diodou
siréna
návod k použit

- siréna / klakson
- imobilizační výstup / otevření zavazadlového prostoru
- výstup na směrové světla

KEETEC T GSM jako GSM pager

Při použití jako GSM pager můžete T GSM využít na ovládání externích
zařízení, anebo externí zařízení dokáže aktivovat vstupy T GSM. Délku aktivace
výstupu je možné nastavit v příkazové SMS zprávě. Pokud dojde k aktivaci
vstupu, systém odešle SMS zprávu na nastavené telefonní čísla.
- 5x vstup
- 6x výstup
Všechny uživatelské a systémové funkce najdete podrobně rozepsané
v montážním návodu.
Technické parametry
Napájaní
Klidový odběr
Pracovní teplota
Podporovaný mobilní operátoři
Rozměry

12V +/-25%
29mA
-30° do +70°
Vodafone, T-Mobile, O2
80 x 60 x 21 mm

Prodejce / Montážní středisko:

