INT-GSM
GPRS kommunikációs modul
INTEGRA és INTEGRA Plus
vezérlőpanelekhez

KOMMUNIKÁCIÓS MODUL INTEGRA
INT-GSM | GPRS
ÉS INTEGRA PLUS VEZÉRLŐPANELEKHEZ

Az INT-GSM, egy az INTEGRA és INTEGRA Plus
vezérlőpanelekkel alkalmazható GPRS kommunikációs modul.
Az eszköz GPRS (TCP/UDP) vagy SMS segítségével képes az eseményjelentésre. De SMS üzenetek vagy PUSH értesítés segítségével akár
az érintett személyek számára is továbbíthatja az eseményekről szóló információkat. Az INTEGRA Plus vezérlőpanelhez csatlakoztatott
INT-GSM modul segítségével az email üzenési opció is elérhető. Az összes üzenet tartalma, az információ átvitelének módjától függetlenül,
közvetlenül az eseménylista alapján kerül összeállításra.

SATEL
CSATLAKOZÁSI
SZOLGÁLTATÁS

Az INTEGRA vezérlőpanellal INT-GSM modulon keresztül történő
kommunikáció a SATEL csatlakozási szolgáltatásának segítségével működik.
Ez lehetővé teszi a rendszer távoli DLOADX programmal történő beállítását,
a rendszer távoli kezelését GUARDX programmal, valamint kezelését
az INTEGRA CONTROL mobiltelefonos alkalmazással.

A riasztórendszer funkcióinak távvezérlése
az INT-GSM modul segítségével a következő
módokon távolról isvezérelhetők:
SMS
üzenetek

ingyenes CLIP
szolgáltatás

INTEGRA CONTROL
alkalmazás

Vezérlőpanelhez történő csatlakozás két módon lehetséges:
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2
RS-232

RS-232
ETHM-1
Plus

INT-GSM

• közvetlenül: kezelőbuszon és RS-232 porton keresztül

RS-485

INT-GSM

• ETHM 1 Plus kommunikációs modulon használatával: RS-485 porton kersztül

Az INT-GSM és az ETHM 1 Plus kombinációja lehetővé teszi az INTEGRA vagy INTEGRA Plus vezérlőpanel számára a GSM hálózatnak tartalék átviteli
csatornaként (Ethernet kommunikáció alternatívájaként) történő alkalmazását. A jelentési funkciót illetően a telepítő egyedi értesítési útvonal prioritást –
EN 50136 szabvány szerinti Kétutas jelentést - állíthat be.

INT-GSM

GPRS kommunikációs modul INTEGRA és INTEGRA Plus központhoz

•

SATEL csatlakozási szolgáltatás használatának lehetősége

•

üzenés: SMS, PUSH, e-mail (INTEGRA Plus)

•

vezérlőpanelek programozása DLOADX használatával

•

távoli vezérlés: SMS, CLIP, mobilalkalmazás

•

riasztórendszer felügyelete GUARDX használatával

•

NTP szerver / GSM hálózati idő szinkronizálás

•

rendszer kezelése INTEGRA CONTROL mobilalkalmazással

•

modul firmware távoli frissítése UpServ-vel

•

csatlakozás INTEGRUM alkalmazáshoz

•

duál SIM támpgatás

•

jelentés: GPRS (TCP/UDP), SMS üzenetek

•

Kétutas, EN 50136 kompatibilis jelentés
(ETHM-1 Plus használatával)

ul. Budowlanych 66
80-298 Gdansk, Lengyelország

tel. +48 58 320 94 00; fax + 48 58 320 94 01
e-mail: trade@satel.pl

A gyártó fenntartja a jogot, hogy a kiadványban szereplő eszközök jellemzőit és műszaki adatait figyelmeztetés nélkül megváltoztassa.
A kiadványban szereplő termékek képei azok sajátosságait szemlélteti és eltérhet az aktuális termékétől. U-INTGSM.HU-EX.0918

