
Основни свойства на базовата версия:
• Задейства реле (NO и NC, max 10A) при обаждане от предварително зададени 

телефонни номера;

• Максимален брой записани управляващи телефонни номера – 500;

• Задаване и изтриване на управляващи телефонни номера чрез SMS – до 10 

номера едновременно;

• Звукова и светодиодна индикация на режимите на работа;

• Захранващо напрежение – 12V DC

• Импулсен опторазделен вход за позвъняване на предварително зададен номер.

Допълнителни   свойства на р  азширената   версия:
• Задействане на две допълнителни релета при изпращане на SMS – 

програмируеми чрез SMS функции;

• Допълнителен импулсен опторазделен програмируем вход, за изпращане на SMS

или позвъняване до предварително зададен номер;

Формат на   SMS   за добявяне и изтриване на номера:
Добавянето  и  изтриването  на  номера  може  да  се  извършва  само  от  до  2

предварително зададени master номера (master номерата се задават първоначалното

при инсталирането и могат да бъдат променяни само от инсталатора).

➔ Добавянето  на  номера се  извършва  с  SMS  от  някой от  master номерата  със

съдържание:

А+359xxxxxxx

A+359yyyyyyy

A+44zzzzzz
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А е главната буква А на латиница.

Телефонните  номера  се  задават  само  в  международен  формат

(+код_на_държавата-номер_на_телефона), без интервали между тях;

Максималния брой номера, които могат да бъдат зададени с един SMS е 10.

➔ Изтриването на номерата се извършва с подобен SMS, но започващи с буква D

(главна буква D на латиница):

D+359xxxxxxx

D+359yyyyyyy

D+44zzzzzz

Двете действия могат и да се комбинират в един SMS:

А+359xxxxxxx

D+359yyyyyyy

A+44zzzzzz

➔ Задаването  на  номер  за  набиране  при  задействане  на  импулсния  вход  се

извършва с друг SMS, като преди номера се поставя буква G

G+359xxxxxxx

или

G+44zzzzzz

➔ Задаването на двата master номера може да се извършва при изпращане на SMS

с буква M (главната буква M на латиница за първия номер) или m (малка буква

m на латиница за втория номер). 

Първоначално изпращането на  SMS  за задаване на  master номер може да се

извърши от произволен  номер,  но  след задаване на  който и да е  от  master
номерата, смяната може да се извърши само чрез  SMS от зададен вече master
номер.
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Примерна схема на свързване:
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