
Vlastnosti a funkce produktu 
• Až 999 autorizovaných telefonních čísel lze nastavit pro konkrétní časy ovládání přístupu.
• Volání je zdarma; hovor z autorizovaného čísla se ukončí a dojde k zapnutí/vypnutí na první zazvonění.
• Zabezpečení – ověřuje se identita volajícího, neznámé číslo se ignoruje.
• Doručení potvrzovací SMS pro činnost relé (otevření dveří) na číslo majitele nebo číslo autorizovaného
  volajícího.
• Není potřeba mít dálkové ovládání nebo klíče pro různé uživatele.
• Až 10 000 stáhnutí záznamů deníku u údajů o historii provozu pomocí USB nebo GPRS.
• Mnoho aplikací (brány, závory, garážová vrata, rolety a přístupové dveře a přístroje).
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• Výstup sirény: 12 VDC / 1A
• DC napájení: 9-15 VDC / 2A
• SIM karta: Podpora 3V SIM karty
• Anténa: 50 Ω SMA interface antény
• Teplotní rozpětí: Od -20 do +60 °C
• Vlhkost: Relativní vlhkost 90 %
• Záložní baterie: 3,7 V / 900 mAH

Technické parametry
• GSM Frekvence: 4 pásma 850/900/1800/1900 MHz
• 3G pásmo: 900/2100 MHz automaticky; 850/1900 MHz volitelné*
• Digitální vstup: 2 NC / NO bezpotenciální kontakt
• Digitální výstup: 1 Relé, 3 A / 240 VAC
• Spotřeba energie: 12 V příkon max. 50 mA / průměr 25 mA
• Vnější rozměry: 130 mm × 74 mm × 27 mm
• Hmotnost: 260 g



SBM 1000 Gate opener
Připojte k čidlu dveří kvůli sledování stavu dveří
a k čidlu sirény kvůli zapnutí sirény, telefonicky
zapínejte/vypínejte zámek, napájení z téhož 
AC/DC adaptéru.

SBM 1000 pro dálkové ovládání pump
Připojte čidlo úrovně vody k DIN2 pro sledování 
úrovně a k siréně pro spuštění alarmu, pumpu zapí-
nejte/vypínejte prostřednictvím volání z telefonu. 
Napájení pumpy – ze sítě 230 VAC.

Digitální vstupy
• Jeden digitální vstup pro pohybové senzory nebo jiné
  senzory k ochraně Vašich dveří a oken; zaslání upozornění
  prostřednictvím SMS okamžitě při spuštění.
• Jeden digitální vstup určený speciálně pro zabezpečení dveří,
  dveře se automaticky zamknou a spustí se alarm, v případě
  neoprávněného otevření dveří dostane majitel okamžitě upozornění
  prostřednictvím SMS zprávy.

Nastavení zařízení 
• Propojením s PC se softwarem k SBM1000.
• Prostřednictvím SMS příkazů
  (Např. základní nastavení přístroje, rozesílání
  SMS zpráv, údaje z historie, seznamu
  autorizovaných čísel, nastavení ovládání
  relé atd.).

Obsah standard.
balení
• GSM modul 1×
• Anténa 1×
• AC/DC adaptér 1×
• Velikost balení: 190 × 140 × 60 mm
• Hmotnost: 750 g
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