
FVK 41 EZS  -  Volač s GSM modulom

Vlastnosti: 
na ohlásenie poplachu slúžia používateľom samostatne defi nované 

sms správy, alebo hlasové správy, ktoré je možné spúšťať  zo 4  
vstupov na rozlíšenie udalostí.

možnosť zasielania sms aj pri návrate vstupu do kľudového stavu 

možnosť použiť  ako jednoduchú ústredňu EZS ovládanú pomocou SMS

pre ovládanie spúšťacích vstupov je možné použiť napäťové 
výstupy ústrední tak ako aj beznapäťové kontakty relé. 

pre zvýšenie pravdepodobnosti doručenia poplachových správ je 
neustále monitorovaná úroveň signálu siete. 

výstupy je možné ovládať pomocou SMS správ. Stav výstupov 
ostáva uložený aj po odpojení napájania. 

prijatie platnej SMS je potvrdzované spätnou SMS na číslo 
odosielateľa. 

poruchový výstup  signalizuje stratu komunikácie volača s mobil-
ným telefónom a nedostatočnú úroveň signálu siete GSM.

možnosť automatického zasielania stavových sms na užívateľom 
defi nované telefónne čísla, sms obsahuje stav výstupov, 
úroveň signálu siete GSM, hodnotu napájacieho napätia a pri 
predplatených kartách aj zostávajúci kredit. 

automatické zasielanie sms pri výpadku hlavného napájania, pri 
jeho obnove, pri vybití akumulátora a pri zostávajúom kredite 
nižšom ako 50 Sk

umožňuje odposluch chráneného priestoru

Technické údaje: 

Napájacie napätie:      10 až 14V

Prúdový odber:                                                  max. 0,4A

Spúšťacie vstupy:    4 - galvanicky oddelené optočlenmi,  
        ovládacie napätie 5 až 15V AC/DC 
 
Polarita vstupov:    voliteľná      -          pripojením, alebo    
                                                       odpojením ovl. napätia

Počet telefónnych čísel pre ovl.výstupu:                  0 až 8

Nezávislé telefónne čísla pre ovládanie EZS:          0 až 8

Nezávislý počet telefónnych čísiel pre hlasové správy      

Počet volaných čísel pre SMS:                                0 až 8

Min. doba aktivácie vstupov:   2s

Ovládané výstupy: 1 reléový
25V/1A DC

Poruchový výstup:          Tranzistorový otv. kolektor,  NO 
25V/250mA DC

Rozmery:  223 x 158 x 53mm

Klimatické podmienky: prostredie obyčajné základné
teplota 0 až +40C

FVK 41 EZS  je automatický telefónny volač s GSM modulom, ktorý po aktivácii z ústredne EZS alebo iného 
zariadenia hlasovo komunikuje s účastníkmi na mobilných alebo pevných telefónnych číslach prostredníctvom 
siete GSM. 


