IR UŽTVARŲ
Varstykite vartus ir užtvarus su GATOR mobiliąja programa ir
telefono skambučiu.

SAVYBĖS:
3 nuotoliniu būdu valdomi
jungikliai, kad bet kada
pageidaujamu eiliškumu:
1. paleistumėte veikti vartų
atvėrimo automatiką,

Nuotolinis valdymas
• Mobiliąja programa GATOR – vartus atversite vienu programos
greitojo mygtuko spustelėjimu.
• Telefono skambučiais – skambutis arba bus atmestas ir paleista veikti
vartų atvėrimo automatika, arba valdiklis atsilieps į skambutį ir veiks
pagal Jūsų perduotas komandas.

2. įjungtumėte kiemo apšvietimą,

Nuotolinis vartotojų sąrašo administravimas ir leidimų
nustatymas

3. atšautumėte vartelių
elektromagnetinį skląstį.

• Mobiliąja programa GATOR
• Kompiuterio programa TrikdisConfig
• SMS žinutėmis

•

2 IN kontaktai, kad visad žinotumėte ar vartai atverti, ar užverti.

•

Vartų automatinio atvėrimo ir užvėrimo tvarkaraščiai.

•

Vartų automatinio atvėrimo ir užvėrimo per šventines dienas tvarkaraščiai.

•

Leidimų vartotojams atverti vartus metiniai, savaitiniai ir savaitgaliniai tvarkaraščiai.

•

Registras, kuriame saugomi vartų atvėrimo laikų ir vartotojų vardų įrašai.

MODIFIKACIJOS
•

valdiklis su GSM/GPRS modemu

•

_4G

valdiklis su 4G modemu

PARAMETRAI
GATOR GSM/GPRS modemo dažniai

850 / 900 / 1800 / 1900 MHz

GATOR_4G modemas

4G su migravimo į 3G ir GPRS/EDGE savybe
800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz

GATOR ir GATOR_4G SIM kortelė

1 vnt., NANO dydžio

Suderinamos mobiliosios programos

GATOR, PROTEGUS per mobilųjį internetą

Pranešimų siuntimas į saugos tarnybos pultą

Taip, TRK protokolu per mobilųjį internetą

Maitinimo įtampa

12-24 V nuolatinės arba kintamosios srovės

Naudojama srovė

100 mA

Kontaktai OUT

1 vnt, nuotoliniu būdu valdomos nuolatinės 1 A 30 V
srovės relės NC-C-NO kontaktai

Kontaktai I/O

2 vnt., nustatoma arba nuotoliniu būdu valdomo OUT
(OC, 50 mA), arba IN (NC, NO, EOL=10 kΩ) funkcija

Kontaktai IN

2 vnt., nustatomo NC, NO arba EOL=10 kΩ tipo

Neišsiųstų pranešimų buferis

60

Įvykių žurnalo atmintis

5000 įrašų

Administratorių skaičius

7

Vartotojų skaičius

990

Darbinė aplinka

Temperatūra nuo –20 °C iki +50 °C, santykinė oro
drėgmė 80 %, kai temperatūra +20 °C

Matmenys

92 x 62 x 26 mm
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