Komplett driftlarmsändare
SMS Transceiver W4 levereras
komplett med skruvplint,
nätdel och antenn.

SMS Transceiver W4
SMS Transceiver W4 är en GSM-baserad larmsändare som skickar larm via SMS, e-post eller som
IP-paket* till Comlink Cloud. Enheten kan levereras
komplett med SIM-kort som loggar in globalt, i Sverige på samtliga tillgängliga 2G-nät. Aktivering och
programmering görs på distans via Comlink Cloud.
SMS Transceiver W4 kan användas för driftövervakning, drifttidsmätning, inpassering eller fjärrstyrning.
SMS Transceiver W4 är designad för hög driftsäkerhet, enkelt handhavande och snabb installation.
Alla inställningar fjärrkonfigureras via Comlink
Cloud.

Larmsändning
SMS Tranceiver W4 har åtta digitala larmingångar
som vid påverkan skickar larm som SMS, e-post
eller via IP-paket till Comlink Cloud*.
Ingångarna kan anslutas till slutande och brytande
givare samt signal på max 28V DC.
Åtta larm- eller återställningsmeddelanden per
ingång, kan skickas.

Fjärrstyrning eller inpassering
SMS Transceiver W4 har två slutande reläutgångar som kan aktiveras via samtal, SMS eller
Comlink Cloud. Vid inringande samtal aktiveras
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förvalt relä under inställd tid: Timerstyrt eller växla
av/på vid varje samtal.
En kvittens kan skickas som SMS till den som ringt.
Dessa händelser loggas i enheten och informationen* finns tillgänglig i Comlink Cloud.
Utgångarna kan även styras via SMSkommandon. Aktivering kan vara timerstyrd eller
växla av/på.

Tidsstyrd accesskontroll
Möjligheten till fjärrstyrning av enheten kan begränsas. Är accesskontrollen aktiverad jämförs alla
inkommande samtal och SMS-kommandon mot
en telefonbok med behöriga nummer. Skulle inte
avsändaren vara behörig ignoreras samtalet eller
kommandot. Behörigheten kan också begränsas till
vissa veckodagar eller tidpunkter. Namn, telefonnummer och tider administreras enkelt i Comlink
Cloud. 200-800* användarnummer kan sparas i
accesslistan.

Pulsräknarfunktion*
Pulsräknarfunktionen kan användas till exempel för
drifttidsmätning, gångräknarfunktion,
maskinuppföljning eller förbrukningsmätning.
Typexempel är antalet öppningar en grind gör. Informationen skickas via IP-paket till Comlink Cloud
där historik, prognostiseringar och annat kan utläsas. Det går också att utläsa informationen via SMS.
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Teknisk information
Strömförsörjning
• Matningsspänning:
9-24V AC eller 9-28V DC
• Strömförbrukning nom:
15mA@24V DC
• Strömförbrukning max:
500mA@24V DC
• Temperaturområde i drift:
-30 - +70°C

Konfigurera alla enheter via Comlink Cloud
Du når samtliga dina enheter via Comlink Cloud,
portalen för våra uppkopplade enheter. Här är det
enkelt att lägga till och ta bort accessnummer, byta
mottagare av larmmedelanden etc. Grundinställningarna
är kostnadsfria att ändra vid normalt användande. För
den som vill göra täta uppdateringar eller använda
tilläggsfunktioner finns olika abonnemangsalternativ.

Anslutningar

Comlink Roaming SIM

SIM

Enheten kan levereras med SIM-kort som roamar globalt,
även i de tre svenska 2G-näten. Den operatör med starkast signalstyrka på installationsplatsen väljs automatiskt. Förloras kontakten med operatören går enheten
automatiskt över till nästa operatör som är tillgänglig.

•

8 larmingångar
max 28V DC

• Utgångar:
			

2 slutande reläutgångar
max. 30V, 1A

• Kabelarea max: 1,5mm²

Micro-SIM

Mått
• L x B x H: 93 x 69 x 26mm

Vikt

Batteribackup*
Som tillval kan SMS Transceiver W4 beställas med en intern batteribackup. Vid spänningsbortfall drivs enheten
i ca. 1 dygn av batteriet. Under batteritiden har enheten
full funktionalitet vilket innebär att passiva givare kan
bevakas även under ett strömavbrott.
Med batteribackup installerad bevakar enheten även extern matningsspänning. Larm via SMS, e-post eller som
IP-paket till Comlink Cloud* skickas om extern spänning
skulle försvinna samt när den återkommer.
*: Tilläggsfunktion

• Ingångar:
			

• 110g exlusive batteribackup

Montering
• Monteras med skruv alt. DIN-clips*

Förpackningens innehåll
• SMS Transceiver W4 centralenhet
• GSM Dipolantenn
• Jackbar skruvplint 16 pin
• Nätdel 24V DC
• Manual

Tillbehör*
• Integrerad batteribackup
• Antennförlängning
• DIN-clips
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