Draadloze SMS alarmmelder
TC-FB8-2

De TC-FB8 is een alarmmelder met 10 ingangen,
8 digitale ingangen waarvan 2 galvanisch gescheiden.
Ook zijn er 2 ingangen beschikbaar om een analoog
signaal aan te bieden waarvan de waarden via een
SMS bericht wordt verzonden.
Een uitgang kan op afstand worden geactiveerd.
Om de aanwezigheid van de TC-FB8-2 te bevestigen
kan op verschillende manieren een zelfactiverende
testmelding worden geprogrammeerd.
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De mogelijkheden die de TC-FB8 biedt zijn talrijk, denk
hierbij storingsmeldingen van technische systemen met een alarmuitgang.
Ook hoog- laagwaarden van bijvoorbeeld water- of temperatuurstanden vallen
hieronder of deurcontacten van gebouwen of behuizingen die u graag
bewaakt ziet. Eventueel met door Traincentre aanvullende voor u op maat
gemaakte schakelingen kunnen een uitkomst bieden.
Het programmeren van de TC-FB8 is op afstand mogelijk, ter plaatsen gaan is
niet nodig. Hiermee bent u zeer flexibel en bespaart u arbeidskosten.
Berichten van de TC-FB8 kunnen verzonden worden naar uw mobile telefoon
of naar uw Email i.c.m. de SMS comfort module.

Wat kan Traincentre doen?
Traincentre biedt naast de levering van de TC-FB8-2 ondersteuning bij
installatie, instructie, programmering en implementatie van de SMS
alarmmelder.
Voor uitgebreidere informatie en technische specificaties kunt u zich wenden
tot dhr. B. van Ravenstein (tel: 06-42.92.3.666).
Hij nodigt u uit nader kennis te maken met de producten van Traincentre.
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Kenmerken
• 8 x alarmingangen (2 galvanisch gescheiden) en 2 x A/D-kanalen
• 1 x relaisuitgang
• 4 x programmeerbare telefoonnummers voor alarm-sms
• 4 x programmeerbare telefoonnummers voor alarmoproep
• 3 alarmmodi; sms, telefoonoproep of telefoonoproep met sms
• controle voedingsspanning met automatische melding zodra te laag
• programmeerbare SMS alarmteksten afzonderlijk per gebeurtenis
• monitoring van omgevingsgeluid (indien er een microfoon is aangesloten)
• ondersteunt gsm met dual band
• toegang: via paswoord of identiteit van de beller
Specificaties
• Voeding 7 – 12 volt gelijkspanning, 500mA actief, 50mA standby
• RS232 aansluiting voor locale programmering via PC
• GSM 900 band 2 Watt, GSM 1800 band 1 Watt
• Afmetingen 135 x 105 x 25mm, 480 gram
• werktemperatuur: -20°C ~ +50°C
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