
Mobil Car – 08d Gépkocsi riasztó és központi zár vezérlő
GSM modul helymeghatározással

A MobilCar-08d gépkocsi központi zár-, ablak, és riasztó vezérlő ingyenes ráhívással nyitja és zárja a
gépjárművet, ki-, és bekapcsolja a riasztót, és riasztás esetén SMS-ben és rácsengetéssel értesíteni a tulajdonost,
és GSM cellainformációk alapján SMS-ben küldi a helyzetét, mely Android vagy iOS operációs rendszerrel
rendelkező okostelefonon, táblagépen Google-maps segítségével térképen megjeleníthető. A modul, 2 db relés
kimenettel, és 1 bemenettel rendelkezik. A felhasználó a SIM kártyára felprogramozott hívószámok, relé
működtetési idők, és relé működtetési szekvenciák alapján egy ráhívással tudja a modult működtetni. A GSM
távirányító 8 db telefonszámot ismer fel. kapcsol, és a SIM kártyára felvitt programnak megfelelően működteti

a reléket, melyek közül praktikusan egyik a
központi zárat, a másik az ablak-felhúzást
vezérli. Tápfeszültség igénye 10-30V között
van, illeszthető gépkocsi, tehergépkocsi, autó-
busz, kamion, munkagép, motor elektromos
hálózatára. A riasztó hatására a SIM-en lévő
számokhoz rendelt tennivalók alapján kezdi el
az SMS küldést és/vagy rácsengetést a kije-
lölt számokra a SIM-en lévő sorrendben. A
telefonszámokat, a relék működtető program-
jait és az egyéb adatokat a panel a hátulján
lévő (a modul igen apró mérete miatt)
microSIM kártyán tárolja, mely üzembehe-
lyezéskor egy kézi mobiltelefonnal néhány
perc alatt programozható. A MobilCar-08d
GSM távkapcsoló 7 db jelölt vezetékkel
csatlakozik a gépkocsi riasztójához, a köz-
ponti zárhoz és az ablakemelőhöz. A fekete
vezetékek szines jelölő gyűrűk találhatók.  

 

–   8 db telefonszám felismerése
–   helyzetmeghatározás okostelefonra
–   gépkocsi riasztó ki-, és bekapcsolása
–   lezáráskor ablakok felhúzása
–   központi zár vezérlése
–   riasztás esetén SMS-t küld és felhív
–   1 db 10...30V bemenet sms indítására
–   6 lépésig programozható relékkel 
–  12V/24V -os tápfeszültség
–  szolgáltató független GSM
–  microSIM kártya, beépített antenna
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Ajánlott:

     - személygépkocsi központi zárak kulcs-, és távirányító
        nélküli működtetésére, záráskor ablakok felhúzására,
        és riasztás esetén jelzésátvitelre 

      - tehergépkocsik és kamionok riasztói távvezérlésére 

      - lakóautók, lakókocsik, buszok védelmére, önálló
        riasztóik jelzéseinek átvitelére

      - motorkerékpárok védelmére, helyzetmeghatározásra

Specifikációk:
 

Tápfeszültség: 10–30 V DC Kommunikáció: SMS, voice
Nyugalmi áramfelvétel (12V):       22 mA alatt Antenna csatl.:   MA bot, kétnormás
Átlagos áramfelv. elengedett relékkel:  23 mA Panel hossza:           40 mm
Áramfelvétel behúzott relékkel:       38 mA Panel szélessége:          37 mm
Max. (kommunikál) áramfelv.:             78 mA Panel magasság:          18 mm
Frekvenciasáv:              900/1800 MHz Üzemi hőmérséklet:  -30 ...  +70 C fok 

Doboz (MobilCar-08dd) méretei:  48 x 42 x 22 mm     
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