
GSM Kapcsoló – K5

Ezt a berendezést kábeltv-, telefon-  és internetszolgáltatóknak, illetve általában adatátviteli
vagy informatikai hálózatok üzemeltetőinek ajánljuk.

Az „GSM-kapcsoló” adatátviteli hálózatok önállóan működő, magára hagyott egységeinek
(átjátszók, fejállomások, adótornyok, elosztók, stb.) hatékony és kényelmes GSM távellenőrzését és
bizonyos értelemben távirányítását oldja meg. 

Az  üzemeltető,  karbantartó  személyeknek  mobiltelefonon  keresztül  a  következő
beavatkozások, illetve információszerzések válnak lehetővé:

230V-os tápellátás rövid idejű megszakítása SMS-sel

Összesen négy eszköz tápellátása szüneteltethető egymástól függetlenül kb. 15-20  mp. idő-
tartamra. Ezzel helyszíni kiszállás nélkül újraindítható egy lefagyott berendezés („távreset”).

Meghibásodott egységek lekapcsolása, tartalék egységek bekapcsolása SMS-sel

SMS-sel kikapcsolható egy meghibásodott eszköz 230V-os tápellátása, és egy másik SMS-
sel  bekapcsolható  (feszültség  alá  helyezhető)  a  kiváltó  tartalék  egység.  (Az  előző  „távreset”
opciótól  függetlenül  működik,  de  összesen  négy  230V-os  dugalj  van  a  vezérelendő  eszközök
csatlakoztatására.)

230V-os hálózati táplálás meglétének ellenőrzése

A berendezés  saját  akkumulátoráról  szünetmentes  tápellátást  kap,  így  a  hálózati  ellátás
megszűntéről SMS értesítést küld a megadott telefonszám(ok)ra.

Biztonságtechnikai jelzések továbbítása SMS-ben

A berendezés nyolc darab kétállapotú (kontaktus) bemenettel rendelkezik. Az ezeken történt
változásokról  is  tetszőleges  szövegű  SMS-t  küldhet  a  bemenetenként  megadott  különböző
telefonszám(ok)ra. Ide lehet bekötni nyitásérzékelőt, üvegtörés érzékelőt, füstjelzőt, stb.

Hőmérséklet mérés (opció)

Az „GSM-kapcsoló”  szállítható  hőmérő opcióval.  Ekkor  a  berendezés  két  ponton képes
hőmérsékletet  mérni. Ha az egyes hőmérőkhöz beállított tartományból kilép a mért hőmérséklet, a
berendezés  SMS-ben  figyelmeztetést  küld.  A  pillanatnyi  hőmérséklet  SMS-ben  bármikor
lekérdezhető.

Különleges lehetőség, hogy a két hőmérséklet különbségére is megadható alsó illetve felső
határérték, amelyek átlépésekor a berendezés szintén SMS-t küld. Egy ventilátoros hűtés esetén a
be- és kiáramló levegő hőmérséklete közötti különbség utal a berendezés üzemállapotára (A túl
nagy meghibásodást, a túl kicsi leállást jelenthet.)

A berendezés  üzembe  helyezéséhez  csak  a  230V tápellátás  bekötése  és  egy tetszőleges
mobilszolgáltatónál vásárolt SIM kártya szükséges. A működési paraméterek (telefonszámok, SMS
szövegek, határértékek, stb.) beállítása PC-ről történik USB kábelen keresztül.

A berendezés 4 vagy 5 dugaszoló aljzatot tartalmazó kivitelben is elérhető.

Kivitel: 353 x 264 x 99 mm, IP40 műanyag ház.


