
 

Mobil Gate -6 Hívószám felismerésen alapuló olcsó és
egyszerű GSM kapunyitó 8 telefonszámra

A MobilGate-6 kapuk, ajtók, sorompók, garázsnyitók távműködtetésére kifejlesztett GSM tkapunyitó
melynek 1 db egyáramkörös relés kimenete van. A felhasználó a relés kimenetet egy ráhívással tudja aktiválni.
A GSM kapunyitó 8 db telefonszámot ismer fel. Csak az előre programozott telefonszámokról jövő hívásokra
működik, és a programozásnak megfelelő időre a relét behúzva tartja. A relé működik monostabil állapotban
(hívásra behúz adott időre) vagy bistabil üzemmódban (híváskor behúz, majd a következőre elenged). Az
időzítés 1-9999 mp (kb. 2 óra) időtartamra szól, vagy bistabil üzemmódjában tetszőleges időre bekapcsolva
tartható. Bistabil módban a rácsengetésre a modulon a relé kb. a harmadik kicsengésre kapcsol, és vonalat
bont. Az újabb rácsengetés hatására a relé az első kicsengés után kikapcsol. A relé egyáramkörös NO és NC.
Beépített vagy csavaros SMA antenna csatlakozása van, így külső antenna is csatlakoztatható. Szolgáltató
független ipari GSM modult tartalmaz. Háromféle képpen programozható: helyben SIM kártyára felírással;
módosíthatók a beállítások távolról SMS-ben vagy hanghívás alatt kézi GSM mobiltelefon billentyűzetéről.

  

   - a legegyszerűbb GSM kapunyitó
   - 1 db kimeneti relé kapcsoltatása ráhívással
   - 8 db telefonszám felismerése
   - állítható relé behúzási idő
   - 3 féle programozási lehetőség
    - 10V... 30V-os egyen tápfeszültség
   - szolgáltató független GSM   

✔   lakásokban, családi házakban

✔   hétvégi házakban, nyaralókban

✔   kisebb cégek sorompó és kapunyitására

✔   ipari objektumokban, építkezéseken

 Ajánlott:

     - családi házak kulcs nélküli kapunyitására

     - garázskapuk távvezérlésére 

     - lépcsőházi bejáratok nyitására

     - kertkapuk távműködtetésére 

     - zárt parkoló sorompó működtetésére

     - udvari nagykapuk távműködtetésére 

     - általános célú szelektív kapunyitásra

     
Specifikációk:
 

Tápfeszültség: 10–30  Vdc Kommunikáció: SMS, voice
Nyugalmi áramfelvétel (12V):       20  mA alatt Antenna csatl.:                 SMA bot, kétnormás
Áramfelvétel elengedett relével:       20  mA Panel hossz:              80 mm
Áramfelvétel behúzott relével:       31  mA Panel szél:              48 mm
Max. (kommunikál) áramfelv.:           180  mA Panel mag:              23 mm
Frekvenciasáv:               900/1800  MHz Üzemi hőmérséklet:        -30 ... +70 C fok 
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