Technische
gegevens

VeDoCall SMS-Voice
Autodialer
TeChniSChe gegeVenS
VeDoCall SMS-Voice Autodialer
Werkt via gSM, dus geen
vaste telefoonlijn nodig:
Voice meldingen hebben als voordeel
dat deze altijd direct aankomen
terwijl sms meldingen wel is
vertraging op kunnen lopen in het
gsm-netwerk van de provider.

gSM module
indicatie

Simkaart
Alarm ingangen

Vertraging
Tel. nummers

Volgorde

Voice messages

Voice
Speaker
en microfoon
SMS melding
alarm
Periodieke SMS

Dualband.
3 LED lichtjes voor de
status van veldsterkte,
power, alarm.
Pre paid of abonnement.
4 stuks NO./ NC.
Ook naar massa of naar
plus triggeren.
Instelbaar per alarmlus.
Bellen naar 10 verschillende telefoon nummers.
Optie: ADEMCO/SIA
protocol.
Van de te bellen tel.
nummers kan worden
geprogrammeerd.
4 stuks voor elke ingang
apart. (totaal maximale
lengte van 40 seconden).
Op afstand per ingang
uit te luisteren .
Om de voice boodschap
uit te luisteren/in te
spreken zit ingebouwd.
Voor elke alarm ingang
apart. 18 karakters per
ingang.
Indicatie beltegoed pre
paid kaart opwaarderen.

Periodieke test
SMS

Instelbaar om de status
van de alarmmelder door
te geven.
Uitgangen
4 op afstandbedienbare
om b.v. een relais aan te
sturen.
Status uitgangen Afstand op te vragen.
Bij alarmmelding De al geactiveerde belvolgorde kan door uw
GSM/vaste aansluiting
gestopt worden.
Afstand
Doormiddel van uw GSM
bediening
vaste aansluiting uit te
zetten.
Power suply
12 volt D.C. evt.
afkomstig van een
adaptor of accu.
Consumptie
In st.by stand 50 ma.
bij alarm 350 ma.
Uitgang
12 Volt voor b.v. een
backup batterij.
Formaat
167 L x 110 B x 35 H mm.

Ook heeft u de mogelijkheid
om naar de VeDoCall SMSVoice Autodialer op te bellen
en daar b.v. het:
• Licht aan doen
• Deur openen
• Startonderbreken van uw auto
• Stroom uit/aan zetten
• Verwarming aan/uit zetten
• etc
4 bediende uitgangen!

Handleiding:
Nederlandstalige handleiding.

Optie:
Ademco/sia protocol.

MAkkelijk OP AFSTAnD UiT Te
zeTTen DOOr 1 keer OP # Te
DrUkken STOPT heT Bellen.

Alarmmelding per ingang instelbaar. b.v:
Alarmmelding 1 = Voice
Alarmmelding 2 = SMS
Alarmmelding 3 = Voice / SMS
Alarmmelding 4 = SMS / Voice
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Gegevens voor sensors
die aan te sluiten zijn zoals:
• beweging
• waterniveau
• rook
• deurcontact
• coolmonoxide
• temperatuur
• druk
• externe alarmsystemen
• schrikdraad apparaten
• enz.enz.

99% van de bestaande sensoren zijn
aan te sluiten. Heeft u een speciale
toepassing nodig dan kunnen wij deze
ook voor u ontwikkelen.

Alarmingangen
n.C.
n.O.
Triggeren
Triggeren
Weerstand

(normaal gesloten)
(normaal open )
naar plus
naar min/massa
verloop
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Verbruik
in stand
in alarm

by 50 ma.
350 m.a.

Voor vragen of assistentie
omtrent de installatie kunt
u contact opnemen.
Telefoon: 035 543 07 38
e-mail: info@vedosign.com
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