
1. OSNOVNA IZVEDBA SISTEMA 
 
ZNAČILNOSTI 
 
_ vgrajen GSM modul 
_ 4 alarmni vhodi 
_ 4 daljinsko krmiljeni izhodi 
_ 4 glasovna sporocila (maksimalna dolžina 10 s) 
_ kratko SMS sporocilo za vsak alarmni vhod (do 14 znakov) 
_ klicnih telefonskih številk 
_ programiranje vrstnega reda klicanih številk 
_ funkcija prisluškovanja 
_ enostaven nadzor s tremi LED diodami 
_ vgrajen zvocnik in mikrofon 
_ prekinitev zveze z uporabnikovim telefonom 
_ Daljinsko programiranje S SMS ukazi 
_ Preverjanje stanja vhodov in izhodov (SMS ali DTMF) 
_ Aktiviranje/deaktiviranje sistema (CLIP, DTMF ali SMS) 
_ Cišcenje spominskih lokacij na SIM kartici (SMS) 
_ Izpis vseh programiranih parametrov (SMS) 
_ Posamicni izpis parametrov po skupinah (15 skupin) 
_ Preverjanje stanja predplacilne SIM kartice (SMS) 
_ Preverjanje delovanja naprave s povratnim klicem 
_ Rocna nastavitev GSM operaterja 

 
 
 
 
 
OPIS 
 
GSM  klicna naprava je nova vrsta mobilnega sistema za glasovno in SMS obvešcanje. 
Pomnilnik na SIM kartici se uporablja za shranjevanje telefonskih številk in programiranje 
dolocenih parametrov. Omogoceno je pošiljanje štirih razlicnih posnetih glasovnih sporocil na 
10 razlicnih številk. 
Alarmni vhodi so lahko definirani kot normalno odprti (N.O.) aktivirani s pozitivnim (+12V) 
ali negativnim (GND) impulzom, ali pa kot normalno zaprt (prekinemo +12V ali GND 
zanko). Vsak alarmni vhod omogoca pošiljanje posnetega glasovnega sporocila, SMS 
sporocila ali obeh. 
Možnost daljinskega krmiljenja štirih izhodov. Izhode lahko krmilimo z DTMF 
ukazom, SMS ukazom ali CLIP funkcijo. 

 
NAMEN IN UPORABA 
 
Naprava nam lahko zagotavlja razlicne informacije o stanju alarmnega sistema namešcenega 
na varovanem objektu. Uporaben pa je tudi za prenos uporabnih informacij pomembnih za 
delovanje napravah, kot so: 
 



_ dvigala za prevoz oseb in tovora 
_ avtomati za prodajo napitkov in hrane 
_ razlicni stroji, ki niso fizicno dosegljivi 
_ domaca nega in alarm 
_ regulacija temperature preko senzorja 
_ alarmni sistem za vozila in plovila 
 
 
 
2.  RAZŠIRJENA IZVEDBA SISTEMA 
 
Dodatno k ponudbi 1  je možna izvedba prenosa klicne povezave istočasno po dveh 
neodvisnih komunikacijskih poteh: kontrolirani PSTN liniji in GSM brezžičnipovezavi 
 
 
 
3. COMFORTNA IZVEDBA SISTEMA 
 
Dodatno k ponudbi 1 in 2 je možno dvigalo opremiti še z  videonadzornim sistemom s 
funkcijo video snemanja  in prenosa slike in govorne komunikacije preko statičnega IP v naš   
*VNC 
 


