M2M EASY2S

SECURITY COMMUNICATOR®
Vezetéknélküli biztonságtechnikai riasztás-átjelző, távfelügyeleti központok és
diszpécserközpontok részére
A kommunikátorra csatlakoztatott riasztóközpont jelzései és a készülék bemenetein
érzékelt riasztások, hibák, állapotváltozások bejelzésre kerülnek a diszpécserközpontba
(GSM- vagy mobilhálózaton keresztül) - egy szerver IP címre, digitális vevőre), CID formátumban.
A bejelzés történhet:
• GSM hálózaton távfelügyeleti központba
• 2G / 3G / 4G / LTE Cat.M és Cat.NB hálózaton*
• IP-vevőre vagy SIMS Cloud® szerverre
* A választott vezetéknélküli modulnak megfelelő hálózaton

A készülék, bemenetein feszültség- és kontaktus
jeleket tud fogadni, így alkalmas ezek átjelzésére is.
A bemeneti állapotváltozások hatására így riasztást tud
generálni, és bejelezni. Ezáltal alkalmas biztonságtechnikai
szenzorok fogadására is, valamint kábelszakadás és szabotázs érzékelésre - bemenetek távoli
felügyeletére. Ezen felül a készülék életjeleket is szolgáltat - beállítható gyakorisággal.
A riasztásokról, állapotváltozásokról SMS üzenetet is tud küldeni.
Kimenete helyileg és távolról is kapcsolható, mely felhasználható kapunyitásra, vagy más külső
készülék vezérlésére, ki-/be kapcsolására, sziréna működtetésére.
Főbb jellemzők
• 2G / 3G / 4G / LTE 450 / LTE Cat.M / Cat.NB hálózat támogatás (választható modul)
• TIP-RING (riasztóközpont részére)
• 2 bemenet (feszültség/kontaktus, konfigurálható)
• 1 relé kimenet (kapunyitás, távoli kapcsolás, sziréna)
• Mobilszolgáltató független működés, cserélhető SIM
• Táp/akkumulátor csatlakozás (5-24VDC, 1A)
• micro-USB port (konfigurálás, szoftverfrissítés)
• Távoli konfigurálás, firmware frissítés
• IO-bővítési lehetőség
• Vagyonvédelmi paraméterek és szoftver funkciók

Alkalmazási területek
• Távfelügyelet
• Vagyonvédelem
• Biztonságtechnika

M2M Easy 2S Security Communicator®
Kommunikáció
•
•
•

GSM hanghívás-alapú bejelzés (tradícionális diszpécser központok
számára)
SMS üzenetek
Riasztás bejelzés mobilhálózaton (2G, 3G, 4G, LTE450, Cat.M, NB)

Főbb jellemzők
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Riasztóközpont kapcsolat (Alarm TIP RING)
Feszültség/kontaktus jelzések fogadása
Contact ID (CID) kódok, DTMF kódolás
Életjelek, Zónák, események kezelése
Bejelzés elsődleges- és tartalék IP címre
SMS értesítés (riasztás, riport)
Kimeneti késleltetett kapcsolás (üzemmódok: mono-stabil, bi-stabil,
a kimenetre megadható visszaállási idő)
Kapunyitás (USB porton, SMS paranccsal, ráhívással, TCP)
Hívószám lista a kimenet vezérléshez
Sziréna csatlakozási lehetőség
IO-bővítő csatlakozási lehetőség (további 6 bemenet, 3 kimenet)
EasyTerm® konfigurációs szoftver / Konfigurálás SMS üzenetekkel
Távoli firmware frissítés és konfigurálás (USB port, TCP)

Kompatibilitás
•
•
•

SIA DTMF / SIA DC-09 protokollt használó biztonságtechnikai termékek
Enigma II® / IP2 Receiver®
SIMS Cloud® biztonságtechnikai felügyeleti szoftver

Technikai adatok

Az adatlapon található képek csak illusztrációk. A WM Rendszerház Kft. nem vállal felelősséget az adatlapon szereplő információkban előforduló hibákért.
A közölt adatok értesítés nélkül megváltozhatnak.
Az adatlapon az információk tájékoztató jellegűek. Bővebb információkért lépjen kapcsolatba kollegáinkkal.
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