Taito Tehdä Turvallisuutta
Kotimainen GSM-pohjainen ohjaus ja valvontajärjestelmä

GSMGATE-250

GSMGATE

250 KÄYTTÄJÄN MAKSUTON SOITTO-OHJAUS

PERUSPAKKAUKSEN SISÄLTÖ
•

keskusyksikkö, valkoinen UV-stabiloitu ABS
(240 x 180 x 90 mm)

•
•
•
•
•
•
•

GSMGATE 250 on Celotron Oy:n suunnittelema- ja
kotimaassa valmistama,
valmistama helppokäyttöinen 250 käyttäjän

•
•
•

GSM modeemi, antenni ja piirikortti
4 kpl vapaita mittaus sisääntuloja
4 kpl soitto-ohjaus releet
3 kpl tekstiviestillä ohjattavat releet
1 kpl sireenin ohjaus
Kiinnitystarvikkeet
Käyttö- ja asennusohjeet sekä
käyttäjätietolomake
Virtalähde johtoineen 230V/14V 1A
Varakäyntiakku 1,2 Ah johtoineen
Varoitustarrat

“maksuton” soitto-ohjaus ja valvontajärjestelmä
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OHJELMOINTI

Laite otetaan käyttöön ohjelmoimalla siihen ns. pääkäyttäjä jota kutsutaan myöhemmin nimellä ”Master no”.
Huom. Laite ei välitä isoista ja pienistä kirjaimista mutta välilyöntejä ei saa olla ylimääräisiä / vääriä !
Ensimmäiseksi asiakkaan tulee tietenkin hankkia laitteeseen halvin mahdollinen GSM-liittymä.
SIM kortti asetetaan omaan matkapuhelimeen ja sen turvavalikosta otetaan PIN koodin kysely pois päältä!
Tämän jälkeen SIM kortti asennetaan virrattomaan GSMGate järjestelmään.
Onnistuneen SIM kortin asennuksen jälkeen laitteeseen kytketään virrat ja aloitetaan ohjelmointi:
Lähetetään omasta puhelimesta laitteeseen tekstiviestit:
##MASTER NO 040123123

( annetaan päänumeroksi oma kännykkänumerosi jolla laitetta juuri ohjelmoidaan: 040123123 )

#RE1 ON

( kytketään
k tk tää soitto-ohjaus
itt hj
päälle
ääll )

##ADD NO 040123123

( lisätään oma numero ns. käyttäjälistaan )

##ADD NO 050321321

( lisätään kaverin numero käyttäjälistaan )

LOPUKSI SUORITETAAN LAITTEEN TESTAUS SOITTAMALLA MAKSUTON PUHELU LAITTEEN NUMEROON !
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GSMGATE ON MYÖS MONIPUOLINEN TEOLLISUUDEN
VALVONTA JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ
JÄRJESTELMÄN NUMEROIDEN ETÄPÄIVITYS JA
TOIMINTOJEN OHJAUS MASTER-NUMEROSTA

VALVONNAT 4 kpl
- mittaustapa itse vapaasti valittavissa
- vastussilmukka poistumisviiveellä
(voidaan kytkeä myös avainkytkin / muu ohisulkija)
- vastussilmukka
- avautuva ja sulkeutuva kärki
- lämpötila -50…+100°C (itse aseteltavalla hälytysrajalla)
- jännite 0…20V (itse aseteltavalla hälytysrajalla)

- numeroiden syöttö, poisto ja listaus helposti tekstiviestillä
- numeron tarkastus (onko numero listalla ?)
- numeroluettelon täydellinen resetointi
- laitteen eri toimintojen päälle/pois kytkentä
- valvontojen ja ohjausreleiden nimeäminen ja päivittäminen
- tekstiviestien ketjutusmahdollisuus ja tilakyselyt
- hälytykset ja ohjaukset (4 eri numeroa) tekstiviesteinä
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GSMGATE TEKEE KULKEMISEN ÄÄRIMMÄISEN
HELPOKSI, TARVITTAESSA MYÖS MAKSULLISEKSI !
JÄRJESTELMÄN KÄYTTÄJIEN NUMEROIDEN
ETÄPÄIVITYS JA TOIMINTOJEN OHJAUS HELPOSTI
YHDESTÄ JA SAMASTA MASTER-NUMEROSTA
MASTER NUMEROSTA
-

Oven tai portin avaus täysin maksuttomalla soitolla

-

Mahdollisuus sallia maksuton soitto-ohjaus kaikille
numeroon soittaville numeroille ns. vapautusnumerolla.
Erinomainen esim. juhlissa ja festivaaleilla. Operaattori
sopimuksella
p
voidaan p
pitää listaa p
puheluista.

-

Erillisellä operaattori sopimuksella voidaan GSMGate
järjestelmää käyttää jopa maksuvälineenä. Esim.
parkkimaksut,, oluthanat,, makeiskoneet,, automaatit ym.
p
y
Yksi soitto maksaa tällöin soittajalle esim. 4 Euroa.
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Taito Tehdä Turvallisuutta
Made in Finland

