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GSM модул за дистанционно управле-
ние с широк спектър на приложения.  

За самостоятелна охрана на домове, офи-
си и автомобили.

С  възможности за оповестяване и дистан-

Готов за употреба само с изпращане на 
ЕДИН кратък SMS, съдържащ номера на основния 
телефон.

Възможност за управление на устройст-
вото от 500 телефонни номера.

Вграден алгоритъм за автоматично наби-
ране и пренабиране на всеки следващ номер от 
списъка при липса на отговор от текущия.

ционно управление на електрически уреди – 
климатици, бойлери, автоматични системи за 
дома и др.

Работи с мрежите на всички мобилни 
оператори без ограничение. 

Разполага с два цифрови входа, които при 
задействане могат да инициират обаждане, 
изпращане на SMS, или и двете.

Функция "Подслушване" - възможност за 
включване на микрофон и високоговорител.

Дистанционна настройка силата на звука 
на високоговорителя и чувствителността на 
микрофона по време на разговор, чрез натискане 

Запазва последното зададено състояние 
на изхода при отпадане на захранването, а при 
появата му го възстановява. 

За всеки вход може да се настройва 
времето за задействане.

Възможност за свързване към алармена 
система с цел следене на текущо състояние и 
предаване на алармени сигнали. 

Възможност за следене силата на GSM 
сигнала с цел избор на по-добро място за 
разполагане на антената.

Може да изпраща SMS към зададен номер, 
всеки път когато изхода се задейства, като в него 
има информация за състоянието му. 

Единият от изходите може да се прена-
строи за визуализация на обажданията и към него 
може да се свърже светодиод. 
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 Възможност за изискване текущото със-
тояние на модула по входове и изходи по зададен 
график.

на бутоните на повикващия телефон.  Възможност за следене на захранващото 
напрежение.

Технически параметри: 
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