
ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI POUŽITÍ

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

CHARAKTERISTIKA

Vzdálené ovládání relé 

prozvonìním tel. èísla

Ovládání 2 relé výstupù zvláš�

20 (nebo neomezenì) uživatelù

Odesílání SMS ze 2 vstupù

SMS restrikce

SMS pøeposílání

Nastavování a zjiš�ování stavu

skrze SMS

Vzdálené ovládání automatických bran, pøekážek nebo jiných 

ovladatelných elektrických zaøízení pomocí GSM hovoru

Ovládání vstupní brány a garážových vrat zvláš�, pomocí GSM hovoru

· Zaøízení mùže ovládat dvì výstupní relé, kde každé z nich mùže být 

ovládáno pomocí GSM hovoru použitím identifikace volajícího a 

druhého použitím blokace identifikace volajícího. Až 20 uživatelských 

telefonních èísel mùže být zaregistrováno k ovládání prvního výstupu 

pomocí GSM hovoru. Když modul obdrží hovor, identifikuje telefonní 

èíslo volajícího, odmítne volání a aktivuje pøíslušný relé výstup.

· Ovládání bez identifikace volajícího mùže být provedena 

neomezeným poètem uživatelù(vèetnì registrovaných uživatelù), 

protože není vyžadována registrace uživatele. V tomto pøípadì modul 

aktivuje druhý výstup. ID volajícího mùže být zablokováno vytoèením 

blokového kódu #31# pøed telefonním èíslem modulu (napø. 

#31#+3630...).

· Modul odesílá SMS na jedno telefonní èíslo pomocí výchozích zpráv, 

když jsou konfigurovatelné (NC/NO) vstupy aktivovány. Poèet SMS 

zpráv mùže být omezen.

· Pøesmìrování pøíchozích SMS zpráv na jedno telefonní èíslo (napø. 

Informace o stavu konce v pøípadì použití pøedplacené SIM karty)

· Nastavování a zjiš�ování stavu skrze SMS (Stavové informace: GSM 

signál, nastavení vstupù a výstupù a jejich aktuální stav)

GSM 900/1800 MhzFrekvence

9-30V AC/DC Napájecí napìtí

Nominální:   40mA
Maximální: 400mA

Spotøeba

  -20°C - +70°C Provozní teplota

    84 x 72 x32 mm Rozmìry

200g Hmotnost

GSM komunikátor

GSM GITA 20

Vzdálené ovládání relé prozvonìním telefonního 
èísla, ovládání 2 relé výstupù zvláš�, GSM pásmo 
900/1800 MHz, napájení 9-30V AV/DC, odbìr 
max. 400mA, provozní teplota -20°C až 70°C.
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