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BQ101
Arama ile Geçiş Kontrol Sistemi

Özellikler

Güç Gereksinimi
Röle Sayısı
Giriş Sayısı
Kutu Tipi
GSM
GSM Protokolleri
Sim Soket
Anten Bağlantısı
Klemens Tipi
Çalışma Sıcaklığı

12V DC
8 Adet 4A 230V Röle
4 Adet Kuru Kontak Giriş
Ray Tipi Kutu
850/ 900/ 1800/ 1900 Mhz
SMS, DTMF
İtmeli Soket
SMA Konnektör Anten
Geçmeli Klemens
-20 °C ile +70 °C arası

Nerelerde Kullanabilirsiniz ?

İşyeri veya apartman girişlerinde

Site giriş kapılarında

Otopark giriş kapılarında

Garaj giriş kapılarında

Villa, yazlık bahçe kapılarında

Turnike sistemlerinde

Ürün Hakkında
Dilediğiniz giriş noktalarından telefon araması ile kapı 
açılmasını sağlayabileceğiniz bir sistemdir.  Kendisine 
kayıtlı telefon numaralarından arama geldiğinde  çıkış 
rölesini tetikleyerek kapı mekanizmasının çalışmasını 
sağlar.

Cihaz iki farklı şekilde çalışabilmektedir. Tek kapı kontrolü 
yapılmak istendiğinde; BQ101 cihazı gelen telefon 
aramasını açmaz ve kapının bağlı olduğu röleye tetik verir. 
Arayan kişinin telefonunu açmadığı için arayan kişiyede 
bir ücret yansımaz. Birden fazla kapı kontrolü yapılmak 
istendiğinde; BQ101 cihazı gelen telefon aramasını açar 
ve sesli yanıt sistemi ile yönlendirerek açılması istenilen 
kapının numarasının tuşlanmasını ister ve kapının bağlı 
olduğu röleyi tetikler.

Cihaz internet, telefon yada ekstra bir gsm modeme 
ihtiyaç duymaz. Cihazın içerisine takacağınız Sim Kartın 
numarasını arayarak tüm işlemleri kolayca yapabilirsiniz.

Cihaz üzerinde 8 Adet 4A 230V röle ve 4 Adet kuru kontak 
giriş bulunur. 8 Adet kapıyı kontrol edebilir veya röle 
çıkışlarına bağlayacağınız başka donanımlarınızı  da sms 
ile uzaktan kontrol edebilirsiniz. Ayrıca cihaz üzerinde 

bulunan girişlere sensör bağlayabilir ve sensörlerin 
durumlarında bir değişme olduğunda, belirlediğiniz 
rölede işlem yaptırabilirsiniz. Hatta cihazın size sms 
göndererek bilgi vermesini de sağlayabilirsiniz.

Düşük Maliyet, Kolay Kontrol

       Kart veya Kumanda Maliyetlerinden Kurtulun
Standart kartlı ve kumandalı sistemler, her kullanıcı için bir 
kart yada kumanda bedeli getirmekte iken bu sistemde 
kullanıcılar kendi telefonlarını kullanmaktadır.

       Minimum Maliyet
Arama ile çalıştığından cihaza taktığınız sim kart için bir 
ücret ödemezsiniz. Sadece zaman zaman hattın açık 
kalması için bakiye yüklemeniz gerekir.

       Ayarlarınızı Hızlı ve Kolay Yapın
Cihaz uzaktan SMS ile yönetilebilmektedir. Ayrıca 
ayar smslerini göndermek için Android ve iPhone 
uygulamalarıda mevcuttur. Cihazda 4096 adet numara 
kayıt kapasitesi vardır. Yönetici kişi sms göndererek cihaza 
numara ekleme, pasif yapma gibi işlemleri yapabilir. Ayrıca 
USB-RS485 dönüştürücü kullanarak bilgisayara bağlantı 
yaparak cihaz ayarlarını yapabilir, numara ekleyebilir ve 
girişlerin kayıt altına alınmasını sağlayabilirsiniz.
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