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provozní teplota -30 °C až +70°C
napájení 8-30 Vdc
průměrný proudový odběr v klidu 3 mA / při hovoru 300 mA
typ portu pro komunikaci a monitoring s PC sériový port RS232
vstup / výstup 10 (konektor GPIO)
frekvenční rozsah Quadri-band GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
rozměr 13 × 9 × 3,7cm
hmotnost 190 g

FUNKČNÍ CHARAKTERISTIKA JCALL SYSTÉMU

jednotka Jcall až 10 bran a vchodů pro různé skupiny uživatelů
počet spravovaných uživatelů až 2000, možnost organizace po skupinách s rozdílnými vstupními právy
kontrola zrušení přístupu  po skupinách nebo po jednotlivých uživatelích
časové skupiny až 4 denní  časové rámce
povolení přístupu časové rámce, dny v týdnu, měsíce
programování přes PC, SMS
monitoring vstupů    možnost monitoringu kontrolovaných průchodů přes externí zařízení
záznam průchodu posledních 30 dní

OVLÁDÁNÍ VJEZDU POMOCÍ TELEFONU
Jcall systém umožňuje otevření a vstup pouhým prozvoněním mobilním telefonem, 
nahrávání událostí a to vše bez telefonního poplatku.

JEDNODUCHÉ POUŽITÍ
Pro příkaz otevření vjezdu stačí pouhé prozvonění mobilním 
telefonem. Nejsou potřeba žádné dálkové ovladače nebo karty. 
Možnost použití s ostatními standardními ovládacími zařízeními, 
která jsou již přítomna. Jednoduchá instalace a programování 
pomocí PC a SMS.

BEZPEČNOST
Vjezd je povolen pouze autorizovaným osobám. Není potřeba nic 
vracet. Možná správa autorizačních práv - vypršení časového 
rámce (dny, týdny a měsíce). Jednoduchá kontrola vjezdů 
za posledních 30 dní. Zamknutí všech vjezdů přes SMS.
Heslem chráněné programování.

EKONOMIČNOST
Jednoduché místní zapojení. Prozvonění uživatelem je zdarma.
Jedno zařízení rozpozná až 2000 uživatelů a ovládá až 10 vjezdů 
(rozšiřující karty).

Sada Jcall obsahuje:
- řídící jednotku Jcall
- anténu GSM s magnetickou základnou
- síťový napájecí zdroj
- výkonná relé pro připojení ovládacích kontaktů
- konektor GPIO pro připojení stavových relé
- instalační CD s řídícím softwarem přes PC Jcall Manager
- 10 rozšiřujících el. kontaktů pro GPIO konektor JCall Systému

Jcall system

JCALL

 TECHNICKÁ SPECIFIKACE

model popis objednací kód
Jcall Standard Jcall standardní sada 790291
Exp I/O rozšiřující obvod pro Jcall sadu 776031


