Bedieningsmogelijkheden GSM Module

Gemak
Gebruiksvriendelijk
Optimale controle
Openen met uw mobiele telefoon
Uw parkeerbeugel, slagboom, hekwerk, inzinkbare paal of
zelfs voordeur bedienen met uw mobiele telefoon? Van
dichtbij of van een grotere afstand? Geen probleem! Elreka
maakt het mogelijk, zodat u nooit meer hoeft te zoeken
naar uw afstandsbediening. Door een eenvoudige
aanpassing kunt u uw parkeerbeugel, slagboom, hekwerk
of ander soortgelijk product zonder belkosten met uw
mobiele telefoon bedienen.
De XR serie vervangt heel voordelig een afstandsbediening
of een nummerriek codepaneel. Het volstaat het nummer
van de SIM kaart van de module te bellen om de toegang
te openen. Enkel geregistreerde gebruikers, zoals
medewerkers, familie of bewoners, kunnen de toegang
openen. Wilt u een gebruiker toevoegen of verwijderen uit
de lijst? Een SMS-je en het is zo gebeurd.
Het meest eenvoudige is de unit te programmeren door
middel van een SMS. Indien u echter veel gebruikers wilt
toevoegen of gebruik wilt maken van "speciale" gebruikers
-die aan een datum of tijd zijn gekoppeld- kan de optionele
software uitkomst bieden. Hiermee is het mogelijk vanuit
Excel nummers te importeren en exporteren. Tevens heeft
u een duidelijk overzicht van wie er wanneer toegang heeft
om uw poort of garagedeur te openen. De Matic XR is ook
via de (optionele) software te programmeren. Voor de
programmering van de Matic XR+ adviseren wij altijd de
software te gebruiken aangezien de verschillende
contacten en tijden dan eenvoudig kunnen worden
ingesteld.
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Bedieningsmogelijkheden GSM Module
Technische eigenschappen
Matic XR

Matic XR MINI

Modem XR

5-24 Vdc

5-24 Vdc

5-24 Vdc

Afmeting

98x82x30 mm

85x45x25 mm

98x82x30 mm

Aantal gebruikers

2000 normaal

2000 normaal

N.v.t.

400 speciaal

400 speciaal

Voeding

Programmering

SMS of Optionele software
(BEDRAAD OF MODEM)

SMS of Optionele software
(VIA MODEM)

Software

Gebruikers beheren op tijd,
datum en aantal keer gebruik

Ja

Ja

N.v.t.

Aantal relais uitgangen

1

1

N.v.t.

Geen belkosten

De Matic XR afstandbedieningen werken met een gewone

De Matic XR afstandbediening werkt door middel van

SIM kaart. U kunt gebruik maken van ieder gewone

nummerherkenning, hierdoor neemt de unit niet op maar

abonement of prepaid kaart. Omdat de units de oproep

verbreekt zelf de verbinding en stuurt de poort, slagboom of

niet opnemen betaald u niets. Hoe vaak u de toegang ook

garagedeur open.

open doet.
Er kunnen in totaal tot wel 2000 gebruikers in de Matic

Pincode beveiligd

GSM afstandbediening opgeslagen worden. Waarvan zelfs

De XR afstandsbediening zijn beveiligd door middel van een

400 gekoppeld kunnen worden aan een datum, dag en tijd.

pincode. Hierdoor kunt alleen u nieuwe nummers (gebruikers)

Hierdoor is het mogelijk bepaalde mensen alleen op

aan de unit toevoegen. Zelfs als uw eigen mobiel is gestolen

bepaalde dagen toegang te verlenen. Daarnaast is het

kunt u door middel van de pincode het oude nummer

zelfs mogelijk een sms te krijgen indien een bepaalde

verwijderen. Iemand toevoegen

gebruiker toegang heeft gekregen (alleen bij de XR+
De Matic XR serie zijn professionele GSM

Snel even iemand toevoegen of weer
verwijderen.

afstandbedieningen van de allernieuwste Qaud band
generatie. De afstandbedieningen worden zeer compleet

Dat kan eenvoudig door een SMS te sturen of via de

geleverd met 220V-12V adapter, haakse korte antenne en

(optionele) software. En uiteraard is het mogelijk om te

een antenne met magneetvoet en aansluitkabel met

controleren welke tijd die persoon ook daadwerkelijk ervan

stekkerverbinding.

gebruik heeft gemaakt.
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