اعالم سرقت
اعالم حریق
اطفاء حریق

 تبدیل تمامی زون ها به زون تاخیری،فوری،دینگ دانگ و  24ساعته
 4 خروجی دائم و لحظه ای قابل کنترل با تماس و  SMSو رله در بازکن مجزا
قابلیت پارتیشن بندی ریموت ها برای کنترل زون ها
 2 خروجی قابل برنامه نویسی جهت اطفاء حریق
 گزارش دهی سیم کارت بعد از هر بار رمز اشتباه در ارسال پیامک به مدیرها
 ضبط پیغام  20ثانیه ای برای پخش در تماس ها
 تقسیم بندی دستگاه به هشت دستگاه مجزا
امکان چک کردن تغذیه با کی پد و  SMSبه همراه خروجی باطری هوشمند
 استفاده از  SA-210جهت کنترل سیستم تا  300متر و ثبت وقایع
 تغییر  26پیغام  SMSبه هر زبان دلخواه
 سیستم سخنگوی اعالم وضعیت دستگاه
 امکان اتصال رسانی قطع اسپیکر از طریق پیامک
 امکان حذف زون از طریق دیپ سوئیچ و یا بعد از یک دوره تماس
 نمایش آنتن دهی و اپراتور بر روی صفحه نمایشگر LCD

کنترل پنل

GSA-208

 8 زون مدار باسیم و بیسیم امنیتی قابل کنترل وقابل افزایش تا  128زون
 یکپارچه سازی سیستم اعالم و اطفا حریق،اعالم سرقت ،کنترل تردد در یک سیستم
 کنترل سیرن و اسپیکر از طریق ریموت به صورت مجزا
 قابلیت نصب میمیک پنل و تشخیص اثر انگشت و کارت خوان های RFID
 امکان اتصال  16کی پد و  16گسترش دهنده زون
 30 حافظه شماره با تفکیک سه تاییGSM،TEL،SMS،
 بارگذاری  30ریموت با قابلیت گزارش گیری
 تعریف 30یوزر با قابلیت گزارش گیری داخل  SD Cardبا استفاده از SA-210
 شارژ سیم کارت و دریافت موجودی از روی پنل و کیپد ویا بوسیله پیامک
 تغییر زون ها به صورت  NOو NC
امکان استفاده از پدال جهت اطالع رسانی وآژیر
 امکان کنترل دستگاه از طریق خط تلفن
 امکان کنترل دستگاه از طریق GSM
 امکان گزارش گیری و کنترل سیستم از طریق SMS
 قابلیت کنترل تردد و ثبت تمام رخداد های سیستم در کارت مموری
 دارای منوی حافظه مدیران دستگاه
 کنترل جریان و ولتاژ باطری  Back upجهت افزایش طول عمر آن
 تایید هر قسمت از طریق راهنما صوتی به صورت فارسی
 فعال و غیر فعال کردن دستگاه بصورت با صدا و بی صدا و نیمه فعال
 گیرندگی دقیق و قوی سیستم جهت ریموت کنترل ها و سنسور های بی سیم
 8 خروجی جهت نمایش وضعیت زون ها در مد پارتیشن بندی
 ارسال پیامک مخصوص هر زون پس از تحریک بصورت مجزا
 دارای نرم افزار اندروید مخصوص
 ارسال هشدار قطع برق قطع خط تلفن قطع سیم ها ،کم شدن توان باطری ها
 استراق سمع از طریق تماس با قابلیت کابل کشی میکروفون
 قابلیت تنظیم زمان آژیر از  0تا  255ثانیه
 امکان نمایش اخطار باطری وآدرس چشم ها بر روی Key pad

