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TEKNİK ÖZELLİKLER 

Çalışma Gerilimi 220v AC 

Dahili Akü 12v DC(7Ah)

Kablosuz Cihaz Frekansı 433 mhz
868 mhz (Yakında)

Kablosuz Alan Sayısı 32

Kablolu Alan Sayısı 8

Uzaktan Kumanda Sayısı 10
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Wifi Modulü VAR

GPRS Modülü VAR

Bluetooth Modülü VAR

Programlanabilir Röle 1 Adet

Dokunmatik Keypad Uyumlu

Tuşlu Keypad Uyumlu

Kablolu Telefon Arama 
Modulü Uyumlu

TEKNİK ÖZELLİKLER 



Mobil Kullanıcı Sayısı 10 Kullanıcı

Telefon Arama 4 numara

AHM (GSM) Contact ID, 2 numara

AHM (İnternet) Contact ID, 2 ip

SMS 4 numara

Keypad Kullanıcısı 8 Adet

Olay Hafızası 128

TEKNİK ÖZELLİKLER



MOBİL UYGULAMA - GENEL 
ÖZELLİKLER

● Uygulama Android ve iOS telefonlarda kullanılabilir.

● Cihazın tüm ayarları uygulama arayüzünden
değiştirilebilir.

● Cihaz internet bağlantısıyla uzaktan kontrol edilebilir.
(Wifi veya Gprs)

● Cihazda meydana gelen olaylar (Devreye Alma, Devre
dışı bırakma,Alar çalma vb) bildirim ile kullanıcıya
bildirilebilir.



MOBİL UYGULAMA - GİRİŞ

● Uygulama girişi şifre korumasıyla korunmaktadır. 
İstenirse şifre koruması kaldırılabilir.



CİHAZ ARAMA
● Uygulama telefonunuz tarafından

tanınan cihazları veya bluetooth
mesafesindeki tanınmayan cihazları
listeler.

● Kullanıcı listeden seçerek istediği cihaza
bağlanabilir ve cihazı kullanmaya
başlayabilir.



MASTER TANITMA

● Eğer seçilen cihaza daha önce Master 
kullanıcı tanıtılmamış ise Master tanıtma 
işlemi yapılır.



CİHAZ KONTROLÜ

● Cihazın kurulum durumu öğrenilebilir.

● Cihaz normal kurulumda,özel kurumlumlarda 
kurabilir veya devre dışı bırakabilir.

● Cihazın güç durumu,Wifi,GPRS,GSM ve 
Bluetooth durumu öğrenilebilir.



MONİTÖR

● Alanların durumu canlı olarak izlenebilir.



RAPORLAMA

● Cihazın son 128 olayın uygulamada raporlama
kısmından görülebilir.

● Kurulum, devre dışı ve alarm durumları dışında
yapılan ayarlarında raporunu tutar.



CİHAZ AYARLARI

● Cihazın tüm ayarları uygulama
arayüzünden yapılabilir.



KABLOLU ALANLAR

● 8 Kablolu Alan

● Tüm ayarlar mobil uygulama

üzerinden yönetilebilir.



KABLOSUZ ALANLAR

● 32 Kablosuz Alan

● Tüm alanlar mobil uygulama

üzerinden yönetilebilir.

● Kablosuz alanlara mobil uygulama

üzerinden isim verilebilir.



KABLOSUZ ALANLAR



RF KUMANDALAR

● Cihaza 10 adet RF Kumanda tanıtılabilir.

● Kumandalar uygulama üzerinden tanıtılabilir

ve silinebilirler.



RF KUMANDALAR



WİFİ AYARLARI

● Cihaz üzerindeki Wifi modülü sayesinde wifi

modemlere bağlanabilir

● İstenirse alarmın yerel IP adresi sabitlenebilir

veya Port yönlendirme ayarı yapılarak cihaz

kullanılabilir.



GPRS AYARLARI

● Cihaz üzerindeki GSM modülü sayesinde SIM

kartı üzerinden internete bağlanabilir.



BİLDİRİMLER

● İnternete bağlanan cihaz (Wifi veya 

GPRS ile) çeşitli olaylarda 

kullanıcılara bildirim gönderebilir. 

● Cihazın bildirim ayarları uygulama 

üzerinden yapılabilir.



TELEFON ARAMA / SMS SERVİSİ

● Cihaza takılan SIM kartı

üzerinden, devreye alma, devre

dışı ve alarm durumlarını SMS

veya telefon arama ile

öğrenebilirsiniz.



HABER ALMA

● Cihaz telefon araması ile veya

internet ile haber alma merkezine

bağlanabilir.

● Contact ID protokolü.



MOBİL KULLANICI EKLEME

● Kullanıcılar mobil uygulama  

üzerinden oluşturulabilir veya 

silinebilir.

● Kullanıcı bir isim, 4 haneli ID ve 4 

haneli şifre ile oluşturulur.



MOBİL KULLANICILARI LİSTESİ

● Kullanıcıya isimi değiştirilebilir.

● Kullanıcılar telefon üzerinden 

oluşturulabilir veya silinebilir.



MOBİL KULLANICILAR

● Kullanıcının yetkileri mobil uygulama 

üzerinden değiştirilebilir.

● Kare kodu ile kullanıcı paylaşımı



RÖLE AYARLARI

● Cihaz üzerindeki programlanabilir 

röle mobil uygulama üzerinden 

kontrol edilebilir.



OTOMATİK KURULUM

● Cihaz hareket durumuna veya tarihe göre 

otomatik olarak kurulup devre dışı bırakılabilir.



OTOMATİK KURULUM

● Cihazın otomatik kurulumu haftalık 

olarak ayarlanabilir.



GECİKME SÜRELERİ

● Cihazın devreye girme ve devre dışı bırakma 

sırasındaki gecikme süresi ayarlanabilir.



UZAKTAN ERİŞİM

● Takılan sim kartı üzerinden cihaza telefon araması 

ile uzaktan erişilebilir.



TUŞ TAKIMI AYARLARI

● Tuş takımı kullanıcıları cihaz üzerinden yönetilebilir



GENEL AYARLAR

● Siren ve Buzzer ile ilgili ayarlar.



ZAMAN AYARLARI

● Cihaz internete bağlandığında otomatik mod ile 

zaman ayarları yapmaya başlar.

● İstenirse kişinin belirleyeceği NIST 

sunucusundan zaman alınabilir.

● Manuel ayar ile zaman ayarı internetten 

güncellenmeyecek şekilde ayarlanabilir.



SİSTEM AYARLARI

● Cihaz adı, yazılım bilgisi ve akü durumu 

görülebilir.

● Modüller yeniden başlatılabilir.

● Bakım modu açılabilir.



SİSTEM AYARLARI - BAKIM MODU

● Belirli aralıklar ile cihaz veya modüller yeniden 

başlatılabilir.



YAPILACAKLAR

● Kullanıcılara ve alanlara konulan isimlerin cihaz üzerinde saklanması.

● Uygulama üzerinden cihazı güncelleyebilme.

● Kişiselleştirilebilir uygulama ara yüzü. (Ana menüye panik, röle tetik butonu ekleme 

vb.)

● Uygulamaya mail ve şifre ile giriş. Başka telefonlara kolay taşınabilme.

● Cihaz ayarlarının yedeklenebilmesi.

● Uzaktan yeni kullanıcı tanıtma.



TEŞEKKÜRLER
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