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  مودم

GSM/GPRS 

 GM400-232 : مدل 

 

 
 

 

 

 

 

 بردها:                کار

                                       ارتباط از راه دور با ایستگاههای هواشناسی •

 مانیتورینگ هوشمند مکان های دور از دسترس  •

 مانیتورینگ سیستم حمل و نقل •

 ترمینال انتقال داده ها •

 هشدار و پیام کوتاه  •

 

 

 

 

 

 

 

 ویژگی ها: 

 امکان استفاده از کلیه سیم کارت های ارئه شده توسط   •

 کلیه اپراتورهای شبکه ارتباطات سیار  •

 امکان ارسال پیام کوتاه   •

 امکان استفاده از سرویس دیتای اپراتور اول به منظور   •

 ادل دیتا بت •

 TCP Serverامکان برقراری ارتباط به صورت  •

 TCP Clientبرقراری ارتباط به صورت امکان  •

 GPRSامکان استفاده از سرویس   •

 RS232 دارای درگاه سریال •

 دارای آنتن خارجی  •

 از راه دور   با امکان کنترل ON/OFFدارای یک خروجی  •

 امکان پیکربندی از طریق ترمینال ساده  •

 دارای نرم افزار پیکربندی  •

 نمایشگر وضعیت شبکه  LED دارای  •
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 مشخصات: 

 

 

پرتونگار توانایی اتصال مستقیم به پورت سریال کامپیوتر به منظور ارتباط بی سیم   GSM/GPRSمودم 

شامل ارسال و دریافت داده و یا پیامهای متنی را دارد. همچنین می تواند به تجهیزات کنترلی که دارای  

ات را  امکان دسترسی و تخلیه داده های ثبت شده درون آن تجهیزمی باشند متصل شده و  RS232پورت 

ل  به شما این امکان را می دهد تا یک سیستم مدیریت از راه دور همیشه فعا GPRSاتصال   فراهم سازد.

داشته باشید.  

 

 IP54    استاندارد حفاظت 

 35V DC..10                                 تغذیه

 60mA         مصرفی بشینه جریان

 RS232          ارتباطی  درگاه

                      C˚60+.. 25-                   عملکرددمای 

 گرم   100               وزن

              % 100..0    رطوبت عملکرد

   میلیمتر   111*۸6* ۳۳                                   ابعاد


