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BQ100
Gsm Kontrol & Uyarı Cihazı

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

Geniş Kullanım Alanı

PLC ile sms gönderin arama yapın

Server odası kapı alarmı

Soğuk hava deposu kapı alarmı

Lojistik araç kapı alarmı

Cihazların uzaktan kontrolü

Ucuz alarm ve ikaz sistemi

Makine konum öğrenebilme ve kontrol

Depo dolum sistemleri

RS485 komut gönderebilme

Ürün Hakkında

GSM üzerinden röle kontrol etmenizi ve inputların (girişlerin) 
durumlarını görebilmenizi sağlayan bir cihazdır. SMS 
göndererek veya arama yaparak sesli yanıt sistemi ile cihaz 
üzerinde bulunan röleleri uzaktan kontrol edebilir, dijital 
girişlere bağlayacağınız sensörlerinde durumlarını uzaktan 
görebilirsiniz. Girişlerde bir değişim olduğunda sms, e-mail 
veya arama ile sesli olarak bilgilendirilirsiniz.

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

Cihaz üzerinde 8 Adet 4A 230V röle ve 4 Adet kuru 
kontak giriş bulunur. Cihaz üzerinde bulunan girişlerin 
durumlarında bir değişme olduğunda, belirlediğiniz rölede 
işlem yaptırabilir, cihazın sizi aramasını sağlayarak sesli olarak 
bilgi alabileceğiniz gibi, sms veya e-mail göndermesini de 
sağlayabilirsiniz..

Cihazın tüm ayarları ve kontrolü sms ile yapılabilir. SMS 
komutlarını sizin için hazırlayan Android ve iPhone 
uygulamamız olan BQTEK SMS Asistan uygulamasını 
ücretsiz olarak telefonunuza indirip kullanabilirsiniz.

Neler Yapabilirsiniz?

       İkaz Sistemi
Makinelerdeki problemlerde, elektrik kesintilerinde veya 
tekrar elektrik geldiği gibi durumlarda BQ100 aracılığı 
ile hemen haberdar olabilir işlerinizin sürekliliğini 
sağlayabilirsiniz.

       Uzaktan Cihaz Kontrolü
SMS göndererek veya arama yaparak BQ100 cihazınızın 
röle çıkışlarına bağladığınız donanımlarınızı kolay bir 
şekilde kontrol edebilirsiniz.

       Alarm Sistemi
BQ100 cihazı alarm sistemi değildir. Fakat cihazın 
girişlerine  bağlayacağınız bir hareket sensörü veya 
manyetik kapı kontağı ile herhangi bir hareket algılanması 
durumunda SMS, e-mail yada arama ile hemen haberdar 
olabilir, aynı zamanda röle çıkışlarına siren bağlayarak 
alarm durumlarında sesli ikaz yapmasını sağlayabilirsiniz.
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