
ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI POUŽITÍ

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

CHARAKTERISTIKA

GPRS/IP komunikace a GSM

komunikace

CID pøes IP protokol dle SIA DC-09

1 výstup telefonní linky

Programovací software je k

dispozici uvnitø USB úložištì

IP adresy a ostatní nastavení lze

provádìt pomocí SMS zpráv nebo

pomocí PC

· GPRS komunikátor pro zabezpeèovací ústøedny, který pøevádí 

komunikaèní formát Contact ID z telefonní linky na komunikaèní formát 

SIA IP a pøedává události na ARC (PCO) pomocí TCP/IP protokolu 

pøes mobilní GPRS sí�.

· Použitelný s jakoukoliv zabezpeèovací ústøednou, která je schopná 

pøedávat události pomocí protokolu Conact ID po pevné telefonní lince. 

Použitím tohoto adaptéru jsou zprávy ze zabezpeèovací ústøedny 

posílány na ARC (PCO) IP pøijímaè pøes GPRS sí� pomocí SIA IP 

protokolu dle specifikace normy ANSI/SIA DC-09-2007.

Není potøeba centrální server, ale staèí pouze IP pøijímaè s pøipojením 

do internetu. Adaptér je schopný komunikovat s jakýmkoliv IP 

pøijímaèem, který podporuje výše zmínìný SIA IP protokol.

· Pøedávání zpráv na 4 rùzné IP adresy podle nastavení zabezpeèovací 

ústøedny.

· V pøípadì poruchy IP, komunikace Contact ID pøes hlasový GSM 

kanál.

· Možnost zasílání kontrolních zpráv na více IP adres a nepøetržité 

monitorování spojení. Zobrazení pøedpokládaného datového toku pro 

aktuální nastavení.

· Jednoduché vizuální zobrazení stavu a kompletní stavové informace 

na PC.

· Po pøipojení zaøízení k PC je vnitøní pamì� detekována jako externí 

USB úložištì na kterém je k dispozici nastavovací software a manuál.

GSM 900/1800 Mhz
GSM 850/1900 MHz

Frekvence

9-30 VDC Napájecí napìtí

Nominální:   80mA
Maximální: 400mA

Spotøeba

-20°C - +70°C Provozní teplota

100 x 70 x19 mm Rozmìry

80g Hmotnost

GPRS komunikátor

GPRS SIA COM

PCO komunikátor, jeden tel. vstup, vysílá zprávy v protokolu 
SIA DC-09 2007, konfiguraèní software uložen v USB pamìti 
komunikátoru, GSM pásmo 900/1800 MHz, 850/1900MHz, 
napájení 9-30V DC, odbìr max. 400mA, 
provozní teplota -20°C až 70°C.
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