GSM Passerkontroll

Kommunicera med besökare vid dörren via mobilen
- Släpp in besökare med ett enkelt klick på mobiltelefonen
GSM – flexibel kommunikation
En GSM modul gör det möjligt
att kommunicera och släppa in
besökare vid dörrstationen, via
mobilen eller den fasta telefonen. De besökande kan släppas
in genom att trycka ”7” på mobilen eller den fasta telefonen,
varefter ingångspartiet öppnas.
GSM modulen tillsluts enkelt och
snabbt en dörrstation och ett
analogt interface, varefter det
är möjligt att kommunicera medeller släppa in besökare.
Undgå förlorade dörranrop
GSM modulen är en attraktiv
lösning då besökare vid ingångspartiet kan släppas in oavsett var receptionisten eller den
bosatte befinner sig; därmed
begränsas inte dörröppning till
specifika öppningstider. Det är
smidigt då receptionisten eller
medarbetarna vill vara flexibla
och flytta runt, utan att riskera
att förlora ett dörranrop från
besökare. Samtidigt kan GSM
modulen kopplas till flera mobiler – eller fasta telefoner, och i
och med det minimeras risken
för förlorade dörranrop ytterligare. Allt som krävs är signal
från GSM nätverket.
Undgå kablage
GSM modulen installeras tillsammans med en dörrstation vid
ingångspartiet. Det enda som
krävs är strömförsörjning. Detta
ger en flexibel lösning med låga
installationskostnader, och skapar möjligheter för porttelefoni
där kablage är problematiskt.
GSM modulen är därför en
fördel på ställen där kablage
är problematiskt eller omöjligt.
T.ex. vid ingångspartier som är
placerade långt ifrån byggnaden.

Kostnaderna för att skapa en föbindelse och att föra samtalet kostar lika mycket
som allmän telefontaxa, vilket gör GSM modulen ekonomiskt attraktiv.

OBS: Simkort ingår ej

GSM modulens skicka – och ta emot förbindelse är lika stabil
som en allmän telefonsignal. På samma sätt är täckningen
beroende av nätoperatören.

Specifikationer
Strömförsörjning

12V 1.5A

Strömförbrukning

2W

Storlek cm. (b x h x d)

28 x 36 x 10
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