מערכות גיבוי סלולארי
GSM/GPRS
סדרת מערכות גיבוי סלולארי  CSמציעה נתיב
תקשורת חלופי ומגוון פתרונות גיבוי סלולארי לכל
מערכות ההתראה באתרים בהם אין קו טלפון
פעיל או בניתוק קו הטלפון.

CS47
מודם סלולארי עצמאי
אוניברסלי לגיבוי קו הטלפון
ה CS47-משמש כמערכת גיבוי לקו טלפון
) (PSTNבמקרה של כשל או ניתוק הקו.
ה CS47-מדמה קו טלפון רגיל ומעביר את
ההתראה ממערכת האזעקה למוקד האבטחה
ולמנוי הפרטי מיידית.
ה CS47-שולח הודעות  SMSל 4-מנויים ונשלט
ע“י הודעת .SMS
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CS47
Specifications
Item
Interfaces
Antenna connector
SIM card
Telephone Line
Power
Power supply
Battery backup
Battery charging control
Environmental
Operation temperature
Storage temperature
Humidity
Approvals

תכונות
Specification
MMCX (Micro Mate)
3 V, 1.8 V
Standard
Plug-In Adaptor 14.3VDC, 12VA
Sealed Lead Acid 12V / 1.3Vh
Current limited
-10 to +50°C
-20 to +60°C
85% non condensing
R&TTE, FCC, UL, IC, GCF, PTCRB, CE,
Local approvals, network operator
certifications
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• אוניברסלי מתאים לכל סוגי מערכות האזעקה
• עצמאי לחלוטין ללא תלות במערכת
• תכנות מהיר ע“י חייגן טלפון פשוט
• תכנות פרטני ע“י תוכנת שליטה ממחשב
 התראה על ניתוק הקו- PSTN • בודק קו טלפון
• מתאים לאתרים ללא קו טלפון
• גיבוי ע“י סוללה נטענת
( מתוכנתותINPUTS)  כניסות4 •
( מתוכנתיםOUTPUTS)  מוצאים4 •
• כניסת מפתח לדריכות וכיבויים
GSM • פועל ברשת

CS47 LINK

יחידת גיבוי סלולארית  GSM/GPRSלרכזת מסדרת RUNNER

ה CS47 LINK -משמש כיחידת תקשורת סלולארית למוקד או הלקוח הפרטי ע“י העברת מידע בטכנולוגית GSM/GPRS
היחידה משדרת במצב גיבוי או במקביל לקו הטלפון הרגיל ) ,(PSTNומאפשרת שליחת הודעות  SMSברמת האזור והארוע.
היחידה מתחברת למערכת אזעקה מדגם  RUNNERע“י תקשורת ה .BUS
בסדרה  2דגמים:
 - CS47 LINK-BDכרטיס המותקן בתוך מערכת האזעקה.
 - CS47 LINKכמארז נפרד כולל גיבוי סוללה .12V/1.3A
המערכות נשלטות ומתוכנתות ע“י תוכנה.

CS47 LINK

CS47 LINK

CS47 LINK-BD

RUNNER

מגוון צורות הדיווח משודרות במקביל:
FORMAT

TRANSPORT MEDIA

TCP/IP

GPRS

CID

GSM

SMS

GSM

CID via SMS

GSM
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CS47 LINK-BD & CS47 LINK
Specifications
Item
Radio Frequency
Operating frequency
Output power

GPRS multi-slot class
Modem Type
Internal Antenna
Interfaces
Antenna connector
SIM card
Bus
Power
Power supply
– External Adaptor (Optional)
Battery
Current Consumption
Battery charging control
Input
Output
Environmental
Operation temperature
Storage temperature
Humidity
Approvals

תכונות
Specification
850, 900, 1800, 1900MHz
Class 4 EGSM850: 2 W
Class 4 EGSM900: 2 W
Class 1 EGSM1800: 2 W
Class 1 EGSM1900: 2 W
12
GSM Quad-Band
Tri-Band
U.FL-R-SMT
3 V, 1.8 V
Runner
14.2V ±0.2V VDC
12V 1.3Vh Lead Acid
Standby: 100mA-200mA
Current limited 260mA@short
1.6 A fuse protected
Programmable SMS
Active Low during Network error
(GSM fail, low RSSI)
-10 to +50°C
-20 to +60°C
85% non condensing
R&TTE, FCC, UL, IC, GCF, PTCRB, CE,
Local approvals, network operator
certifications
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• דיווח מלא של כל הארועים מהרכזת למוקד
CIO, SMS, TCP/IP • דיווח במגוון פרוטוקולים
SMS  מנויי טלפון ב4 • דיווח ברמת האזור ל
 בתדרGSM/GPRS • שימוש במודם מתקדם
MHz 850/1900  אוMHz 900/1800
• תכנות ע“י כבל יעודי או מרחוק ע“י תוכנה בעברית
CS47 LINK  בדגם12V/1.3A • סוללת גיבוי
• הגנת פתיחה )טמפר( למכסה המודם
 בניתוק קו הטלפון- • עבודה במצב גיבוי
 במקביל לקו הטלפון- • עבודה במצב כפול

