En verden av nye muligheter!

GSM Key kan styre ”alt” via mobiltelefonen
t Kostnadsfri åpning via mobil
t 1 - 250 brukere

Porter

t Trådløs programmering via mobil
t Status via SMS
t Logg på/av brukere
t Tidsbegrenset bruker, eller

begrenset antall passeringer 1 - 999
t PC-styrt administrasjonssystem

for en eller flere enheter kan leveres

Hytter/utleie

Næringsbygg

Klubblokaler
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Bolig

Bruk mobiltelefonen til å åpne, lukke eller låse
dører og porter med elektrisk lås eller styring

GSM Key kan styre:

GSM Key er et trådløst system som opererer over
mobilnettet. F.eks for å åpne en låst dør ved hjelp av
mobiltelefon trenger man:
- Strøm
- En elektrisk avlåsning
- GSM Key
- Mobildekning GSM-system

t Dører med elektrisk lås
t Porter med elektrisk lås/styring
t Bommer med elektrisk lås/styring
t Dørautomatikk
t Alarmer

Eksempler på bruksområder:

Systemet kan benyttes til å påvirke eller styre
elektroniske innretninger ved hjelp av et potensialfritt
relé. Se eksempler til høyre.
Systemet er bygget rundt microprosessorteknologi,
som er koblet sammen med et GSM-modem. All
kommunikasjon og programmering går via GSMsignaler, og registrerte brukere får tilgang til å åpne
via mobiltelefonen.
Når man ringer GSM Key for å åpne dører og porter,
er dette kostnadsfritt*, det påløper ingen tellerskritt
eller kostnader for brukeren.
*Det er bare programmering/administrasjon og
tilbakemeldinger via SMS som har en kostnad, og da
kun til vanlig SMS-pris avtalt med nettleverandøren
din.
*GSM-modemet må ha et SIM-kort med
mobilnummer. Vi kan tilby spesialavtale og pris på
dette (industriabonnement). Kontantkort kan også
benyttes.

t Hjemmehjelp
t Parkeringshus
t Fellesgarasjer
t Hotellgarasjer
t Campingplass
t Utleiehytter
t Utleieleiligheter
t Kraftstasjoner (ubemannet)
t Lager/depoter
t Kai / Havneområder
t Klubblokaler
t Treningshaller

Fordeler med GSM Key:
t Enkelt å installere
t Økonomisk drift
t Enkle meldinger fra GSM Key
t Mulighet for PC-styring av én
eller flere enheter

Komplett* pakke inneholder:
- Modem med antenne

- Kontrollenhet
- Relé, potensialfri vekselkontakt
(maks. belastning 1A/24VDC)
- Inngang for varsling av alarm via SMS
- Spenningsadapter

*GSM industriabonnement må bestilles separat.
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