
  

 

 

 
 

Produktový list

 GSM/GPRS/SMS modul pre ATS Classic a Advanced a EPS 2X, SMS hlásenie/ovládanie (iba ATS 
Advanced), GPRS hlásenie na OH, napájaný z MI zbernice, EN50131 stupeň 3

Komunikačné zariadenia 

ATS Master a Advisor Advanced je skutočným 
komunikačným centrom ponúkajúcim viacnásobné 
spojenie s hlásením k viacerým centrálnym staniciam. 
Ústredňa s komunikátorom IP, PSTN a voliteľnými 
komunikačnými modulmi ISDN, GSM, IP, kde možno 
ATS7320 použiť ako záložný alebo primárny kanál 
hlásenia. Je škálovateľný s možnosťou nastavenia 
záložných prenosov podľa vašich potrieb. 

Prehľad produktu 

Modul ATS7320 GSM je priamo spojený s ústredňou ATS 
Master a Advisor Advanced a plne umožňuje hlásenie 
poplachov a nahrávanie a sťahovanie do ATS85XX cez 
GPRS. 
Všetky formáty hlásenia dostupné prostredníctvom PSTN 
sú dostupné prostredníctvom GSM vrátane hlasového 
hlásenia alebo odposluchu. 
Modul GSM sa dá použiť na primárne aj záložné hlásenie 
(s použitím viacerých centrálnych staníc). 

Nahranie / sťahovanie 

Okrem veľmi dobrých schopností hlásení môže ATS7320 
nadviazať GPRS pripojenie na sťahovanie a nahrávanie 
po pripojení k ústredni Advisor Advanced. Štandardom sú 
dve pásma 900/1800 MHz. Obzvlášť pre husto osídlené 
oblasti, ako sú veľké mestá, kde sa používa veľa malých 
buniek s kratšími prijímacími vzdialenosťami, budete mať 
výhodu pásma 1800 MHz. 
Pre uľahčenie diagnostiky 6 stavových kontroliek LED 
trvale indikujú: 
 komunikácia s ústredňou, 
 Stav zvukových a GPRS informácií prenášaných do 

centrálnej stanice 
 Intenzita sila signálu zistená modulom GSM 
 Všeobecný stav modulu GSM (prítomnosť v sieti, 

napájanie atď.) 

SMS hlásenia a Riadenie / Ovládanie 

ATS7320 podporuje funkciu SMS pri pripojení k 
ústredniam Advisor Advanced. Po vzájomnom spojení 
môže systém odosielať lokalizované SMS správy na 
akýkoľvek mobilný telefón nakonfigurovaný v ústredni. 
Okrem prijatia SMS môže koncový užívateľ poslať SMS 
správy späť do ústredne Advisor  Advanced ako príkaz. 
Môže skontrolovať stav systému, spúšťača a výstupu a 
oveľa viac. 

UltraSync spojenie 

ATS7320 v spojení s ATS Advanced a GPRS prenosmi 
umožňuje konektivitu do cloudu pre vzdialené pripojenie 
ATS85xx alebo aplikácie pre chytré telefóny. 
 

 

 

Štandardné vlastnosti 

 Plné hlásenie poplachov prostredníctvom GSM 
 K dispozícii sú všetky populárne formáty hlásení 

vrátane hlasového hlásenia a odposluchu 
 Perfektne sa hodí pre primárne hlásenie v prípade, 

že nie je k dispozícii pripojenie PSTN alebo ISDN 
alebo pripojenie IP 

 Záložné hlásenie správ ľahko konfigurovateľné 
prostredníctvom viacerých centrálnych staníc 

 Dátové pripojenie pre Up / Download po pripojení k 
Advisor Advanced 

 Jedinečné dátové pripojenie 4800 Baud pre U / D 
 Dvojpásmové 900/1800 MHz 
 Šesť stavových diód LED pre diagnostiku 
 GSM anténa v cene 
 SMS správy s Advisor Advanced 
 Riadenie a ovládanie prostredníctvom SMS na 

Advisor Advanced 
 Podpora GPRS spojení cez cloud UltraSync do 

ATS85xx alebo aplikácie pre chytré telefóny. 
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Techfors SK si vyhradzuje právo na zmenu špecifikácie produktu bez predchádzajúceho upozornenia.  
Pre najaktuálnejšie informácie o produkte navštívte online stránku UTC Fire & Security alebo kontaktujte obchodné oddelenie Techfors SK 

Špecifikácia 

Všeobecné  
Typ rozšírenia Komunikačný modul 
Produktová línia Advisor Advanced 

Sieť  
Typ komunikátora 2G, bunkový 

GSM frekvencia 
900 / 1800 MHz (dvoj-
pásmový) 

Hlásenie  

Podporované prijímače 
Osborne Hoffman (OH), 
PSTN prijímače 

Rozhrania  
Anténa Áno, zahrnutá 

Elektrické  
Pracovné napätie 10 až 15 Vjs 

Prúdová spotreba 
20 mA (kľud) 
40 mA (GSM pripojené) 
340 mA (max.) 

Mechanické  
Rozmery 104 x 50 mm 
Hmotnosť 44 g 

Vlastnosti prostredia  
Pracovná teplota -10° až +55° C 
Relatívna vlhkosť 95% nekondenzujúca 
Prostredie Vnútorné, EN 50130 Trieda II 

Schválenie a súlad CE, EN50131 Stupeň 3 

 

Objednávanie 

Kód Popis 

ATS7320 GSM komunikátor 

ATS7200N Modul hlasových správ s DTMF 

ATS7200E Modul hlasových správ bez DTMF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


