
GSM200 je výkonné zařízení určené ke vzdálenému ovládání relé. 
Jedná se o zařízení, které může být použito k autorizovanému 
otevření nebo zavření brány, dveří, garážových vrat, závory. Ve své 
podstatě může být GSM200 všude tam, kde je zapotřebí zapnout 
nebo vypnout nějaké zařízení dálkově pouhým bezplatným zavo-
láním z vašeho mobilního telefonu. GSM200 je vybaveno dálkovým 
přepínačem zapnuto / vypnuto s povolenými telefonními voláními, 
které lze provozovat odkudkoliv, bez omezení vzdálenosti.

Jednoduše zavoláte z čísla autorizovaného uživatele a GSM200, 
poté otevře bránu, závoru nebo zapne/vypne zařízení. Bez ja-
kýchkoliv nákladů na volání, protože GSM200 odmítne hovor 
z autorizovaného čísla a poté provede zapnutí / vypnutí. Kromě 
toho určitý uživatel může být autorizován k ovládání pouze po 
určitý čas a poté je ze seznamu autorizovaných uživatelů vyřazen. 
Telefonní čísla, která nejsou na seznamu autorizovaných čísel 
nemohou GSM200 ovládat. 

GSM200
DÁLKOVÝ GSM OVLADAČ

Funkce zařízení: 

• Možno nahrát až 200 Autorizovaných telefonních 
čísel. Není třeba poskytovat dálkové ovládání nebo 
klíče pro různé uživatele.

• Pro configuraci a ovládání je k dispozici aplikace pro 
Aidroid. 

• Flexibilní: Určeným uživatelům lze dát pouze časo-
vě omezený přístup.

• Čtyři pásma 850/900/1800/1900 MHz, mohou pra-
covat v celosvětových sítích GSM.

• Bezplatné: Žádné poplatky za hovory. GSM200 od-
mítne volání z autorizovaného čísla a poté provede 
otevření / zavření.

• Bezpečné: Pomocí identifikace volajícího ze sezna-
mu Autorizovaných uživatelů. Volání z neznámých 
čísel GSM200 ignoruje.

• Jednoduché: Přidání či odebrání Autorizovaných 
uživatelů lze provést jednoduchým SMS příkazem.

• Potvrzovací SMS o aktivitě relé na autorizované číslo. 
Tuto funkci může uživatel vypnout.

• Možno použít u více aplikací. (Brány, závory, garážo-
vá vrata, rolety a přístupové dveře nebo stroje).

Model GSM200

GSM frekvence
850/900/1800 / 

1900 MHz

Ovládací rozhraní
SMS příkazy,  

aplikace Android

Digitální výstup
NC / NO suchý kontakt, 

3 A / 240 VAC

Napájení DC 9-15 VDC / 2 A

Spotřeba energie
vstup 12 V max. 50m A / 

průměr 25 mA

SIM karta standardní SIM karta

Anténa rozhraní 50 Ω SMA antény

Teplotní rozsah -20 ~ + 60 °C

Rozsah vlhkosti relativní vlhkost 90 %

Velikost zařízení (d × š × v) 8,2 × 7,6 × 2,7 cm 

Velikost balení bez adaptéru (d × š × v) 14 × 11 × 4 cm 

Váha 0,171 kg

Váha včetně obalu bez adaptéru 0,240 kg

Obsah balení

GSM200 1×

Anténa 1×

Uživatelský manuál 1×

Adaptér 12 V/230 V 1×

82 mm

42 mm

10 mm

27 mm

76 mm

ke vzdálenému ovládání relé


