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 Единия от изходите може да се 
пренастрои за визуализация на 
обажданията и към него може да се 
свърже светодиод. 

 Запазва последното зададено 
състояние на изхода при отпадане 
на захранването, а при появата му 
го възстановява. 

 Може да изпраща SMS към зададен 
номер, всеки път когато изхода се 
задейства, като в него има 
информация за състоянието му. 

 Функция "Подслушване" - 
възможност за включване на 
микрофон и високоговорител. 

 Дистанционна настройка силата на 
звука на високоговорителя и 
чувствителността на микрофона по 
време на разговор, чрез натискане 
на бутоните на повикващия 
телефон. 

 Възможност за изискване текущото 
състоянието на модула по входове и 
изходи по зададен график. 

 GGSSMM  ммооддууллаа  ззаа  ддииссттааннццииоонннноо  
ууппррааввллееннииее може да се използва в 
най-различни приложения, при които 
има нужда от дистанционно 
управление и следене. 

 Работи с мрежите на всички мобилни 
оператори без ограничение. 

 Готов за употреба само с изпращане 
на ЕДИН кратък SMS, съдържащ 
номера на основния телефон. 

 Възможност за добавяне на 5 
телефонни номера, с които да се 
осъществява комуникация. 

 Има алгоритъм за автоматично 
набиране и пренабиране на всеки 
следващ номер от списъка при липса 
на отговор от текущия. 

 Разполага с два цифрови входа, които 
при задействане могат да инициират 
обаждане, изпращане на SMS, или и 
двете. 

 За всеки вход може да се настройва 
времето за задействане. 

 Възможност за свързване към 
алармена система с цел следене на 
текущо състояние и предаване на 
алармени сигнали. 

 Разполага с два свободно управляеми 
изхода, които могат да работят в 
различни режими и да се задействат 
чрез SMS или обаждане. 
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ТТееххннииччеессккии  ппааррааммееттррии::  

Захранващо напрежение 9 ÷ 30VDC 
Входове 2 бр. (сработват с минус) 
Изходи 2 бр. (отворен колектор, 1A max) 
Вход за микрофон 1 бр. 
GSM модул 850/900/1800/1900MHz 
Консумация в режим на 
изчакване 15mA 

Консумация при предаване 130mA 
Работна температура -40˚C ÷ +85˚C 
Тегло 90g 
Габаритни размери 74mm х 64mm х 28mm 
GSM aнтена в комплекта, дължина 3 метра 
 

ВВ  ккооммппллееккттаа::  

Smart Dialer 1бр. (в пластмасова кутия) 
GSM aнтена 1бр. (дължина 3 метра) 
 

 Възможност за следене на 
захранващото напрежение. 

 Възможност за следене силата на GSM 
сигнала с цел избор на по-добро място 
за разполагане на антената. 


