
GSM Modul: Cinterion Wireless Module 
TC65i

Frekvenčné pásma: 
Quad–Band 850/900/1800/1900 MHz

Užívateľské rozhranie:
- 2 x reléové výstupy (pre paralelné zapojenie 
ovládania motora)
- 2 x opticky delené vstupy (prídavné funkcie)- 2 x opticky delené vstupy (prídavné funkcie)
- RS232 – RJ45 konektor ( prídavné funkcie)

Teplotný rozsah: -20°C až + 50°C
Teplotný rozsah skladovací: -40°C až + 85°C

Napájacie napätie: 11-15 V, 22-30 V
Spotreba: 1 W/3,5 W (príjem/vysielanie)

Anténny konektor: FME (50)

Rozmery: 30 x 90 x 102 mmRozmery: 30 x 90 x 102 mm

Upevnenie: DIN lišta 35 mm

Váha: 150 g

Technické parametre

GSM Kľúč je aplikácia, ktorá slúži na ovládanie elektrických pohonov brán, 
závor a pohonov mobilným telefónom. Otváranie a zatváranie je ZDARMA a je 
uskutočnené tzv. prezvonením (zavolaním a zavesením hovoru) telefónneho 
čísla SIM karty umiestnenej v zariadení.
GSMGSM Kľúč obsahuje dva výstupné porty s relé na ovládanie a štyri vstupné 
porty, prostredníctvom ktorých informuje o zmenách stavu čidiel. Autorizácia 
oprávneného užívateľa prebieha pomocou zoznamu telefónnych čísiel 
uložených v GSM Kľúči.

VLASTNOSTI:
- vhodné pre použitie pre stredné a veľké firmy, kancelárske budovy, hotely a 
penzióny s vyšším pohybom osôb (nad 20 užívateľov)
-- administrácia užívateľov cez mobilný telefón alebo software GSM Kľúč 
ADMIN
- software GSM Kľúč ADMIN – profesionálne riešenie pre konfiguráciu 
neobmedzeného počtu GSM Kľúčov PROFI z počítača
- overenie o stave otvorenia / zatvorenia vjazdu pomocou SMS
- posielanie SMS správy o výpadku napájania pri použití záložnej batérie

BALENIE OBSAHUJE:
- GSM kľúč PROFI 2- GSM kľúč PROFI 2
- napájací zdroj 1250 mA
- GSM anténa prútová, 3 dB
- CD ( GSM Kľúč ADMIN, manuál), rýchly manuál, záručný list

Otváranie brán, závor a dverí mobilným telefónom 

pre hotely, garáže, penzióny, parkoviská

GSM KĽÚČ
VERZIA PROFI
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ZADAKO, spol. s r.o. 
Segnáre 17 
841 03 Bratislava 
Slovensko

Tel.: +421 2 64531086 
Fax: +421 2 64531084 
E-mail: zadako@zadako.comE-mail: zadako@zadako.com
WWW: http://www.zadako.com


