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٢٣٠دزدگیر سیمکارتی فاکس مدل   

  :امکانات

  حافظه برای ذخیره شماره تلفن ٦١دارای 

 حافظه تلفن برای پدال۴دارای 

  رقم برای شماره های خارج از کشور ) تماس و پیامک ( ٦١امکان ثبت شماره تلفن تا 

 ۴  حافظه برای ثبت سنسور بیسیم ادرس پذیر ( ۴٠زون بیسیم ) زونهای بیسیم شامل  ۴زون با سیم و 

  ساعت و وصل برق ۴حفاظت قطع برق قابل تنظیم تا 

 انتن دهی باال 

  کشویی حرفه ای برای راحتی کاربر حتی بدون نیاز به دفترچه دستگاهدارای منوی 

 وارد کردن پین کد سیمکارت و باز کردن ان از طریق دستگاه 

 مسدود کننده سیمکارت در صورت ارسال کد شارژ اشتباه به دستگاه برای جلوگیری از مسدود شدن از طرف اپراتور 

 ارسال پیامک فارسی 

 نده شارژ پیامک و نرم افزار اندروید شامل ) ثبت و ویرایش شماره تلفن ، حذف شماره تلفن ، حذف ریموت کنترل ، شارژ سیمکارت دستگاه ، دریافت ما تنظیمات دستگاه از طریق

 سیمکارت ، فعال و غیر فعال نمودن رله خروجی از طریق پیامک و ... (

 درویدفعال و غیر فعال نمودن دستگاه از طریق پیامک و نرم افزار ان 

 فعال و غیر فعال کردن دستگاه از طریق تماس با دستگاه 

 دارای شنود صدا 

 کنترل رله خارجی از طریق تماس با دستگاه 

 گزارش ورود و خروج محرمانه از طریق ارسال پیامک به کاربر مدیر 

  پارتیشن ٢حالت نیمه فعال برای واحدهای دارای 

  اعتهس ٢۴حالت بی صدا و باصدا برای زون  ٢دارای 

 دارای تریگر سطحی و لحظه ای قابل تنظیم از طریق منوی دستگاه 

  حافظه برای ثبت ریموت با ادرس دهی ٦١دارای 

  حافظه تایمر هفته ای برای فعال و غیر فعال نمودن دزدگیر ۰٠دارای 

  حافظه تایمر هفته ای برای فعال و غیر فعال نمودن رله خارجی ۰٠دارای 

 له خارجی از طریق ریموت کنترلفعال و غیر فعال کردن ر 

 ۳٦١ کدلرن ریموت دوعدد دارای    
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