Technische specificaties

PhonAccs

GSM-netwerktype GSM 900/1800 MHz of GSM 850/1900 MHz
SIM-kaart Plug-in 3 V of 1,8 V “small”
Uitgezonden vermogen 2 W

Verleen toegang aan de hand
van je mobiele telefoon

Ontvangstgevoeligheid -105 dBm
• frequenties: 900 / 1800 MHz
Antenne • impedantie: 50 ohm
• gestraald vermogen: 2 W

• antenneaansluiting: SMA (vrouwelijk)
• lengte kabel: 3 tot 10m of zonder kabel

Voeding Adapter: 230 V AC / 12 V DC 500 mA tot 24 V DC 250mA
Eenvoudig, gebruiksvriendelijk en
duurzaam
U telefoneert naar de SIM- kaart in de
PhonAccs, de intelligente technologie van
het toestel “weigert” de oproep (dus u
hebt geen connectiekost), maar de oproep
activeert wel onmiddelijk het openen van
u toegang.
• Alleen vooraf geregistreerde gebruikers
zijn in staat zijn het contact aan te
sturen.
• 1000 verschillende nummers instelbaar.
• Logboek’-functie om alle gebruikers te
kunnen checken.
• Functioneert met een gewone SIMkaart.
HOE GEBRUIKERS TOEVOEGEN?
Met een sms
Het volstaat een sms te zenden om een
gebruiker toe te voegen of te verwijderen.
Telkens wanneer een wijziging wordt
aangebracht aan de gebruikerslijst zal een
controle-sms verzonden worden naar een
vooraf geregistreerd nummer.

GSM App gebaseerde afstandsbediening
voor toegangen
• Controle van toegangen via internet
met behulp van smartphone applicatie
of gsm-oproep.
• 20 & 1000 gebruikersversie.
• Meldt de status van de 4
contactingangen via e-mail, SMS of
GSM-gesprek.
• Stuurt kennisgeving naar de mobiele
telefoon op het activeren van de
deurbel.
• ONVIF-camera ondersteuning, maakt
de online foto beschikbaar in de
smartphone applicatie.
• Configureerbare gebruikersrechten en
periodes van toegang.
• Configureerbare automatische
geprogrammeerde controles.
• Event log en rapport verzenden
per e-mail, automatisch uploaden
naar Google DriveTM opslag van
documenten.

Verbruik stand-by: 120 mA • in werking: 500 mA
Kabel interfacetype: USB
Schakelaar contact N.O. in stand-by: 30 V DC 1A - 250 V AC 0,5 A
Schakelduur van het contact tussen 0,1 seconde en 254 minuten
Afmetingen (B x H x D) 84 x 72 x 32 mm
Werkingstemperatuur -20°C tot 45°C

Met een pc die verbonden is met het
apparaat
De software die met het apparaat wordt
meegeleverd maakt het mogelijk:
• gebruikers toevoegen of schrappen
• de technische parameters te wijzigen en
aan te passen
• het “logboek” met de lijst van
poortopeningen, uitgevoerd door de
gebruikers, in te kijken

Gewicht apparaat + voeding: 350 gr
Garantie 1 jaar
Artikelnummers
module via App

4-080409-0003-000

U telefoneert naar de PhonAccs die
uw oproep weigert, maar wel een puls
geeft om u toegang te verlenen.
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