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ESIM252 er GSM/SMS-eining ætluð til vöktunar og stýringar.  ESIM252 

er með fimm viðvörunarinnganga og tvo rafliðaútganga, þess utan finnst 

inngangur fyrir hljóðnema sem gerir mögulegt að heyra það sem gerist á 

uppsetningarstað einingar.  Hægt að hafa allt að fimm símanúmer sem 

einingin hringir í. 

 

Fimm inngangar, margir möguleikar 

Þegar einhver af inngöngunum virkjast getur ESIM252 annahvort hringt eða sent SMS-skeyti til þess eða þeirra 

sem á að taka við viðvöruninni.  Að auki er hægt að taka upp skilaboð sem hægt er að spila við viðvörun.  Einföld 

en sveigjaleg forritun gerir mögulegt að hver inngangur getur haft ólíka móttakendur og hver móttakandi getur 

tekið á móti viðvörunum með SMS-skeyti eða símtali (eða bæði SMS-skeyti og símtali).  Sá fyrsti sem svarar 

símtalinu hefur möguleika á að hlusta á hvað er að gerast.   

Hver inngangur getur virkað sem púlsateljari og sent SMS-skeyti þegar ákveðnum fjölda púlsa er náð.  Einingin 

ræður mest við 4.294.967.295 púlsa áður en SMS-skeyti er sent og þar á eftir er teljari núllsettur.  Þessi virkni er 

mikið notuð í sjálfsölu og stöðum sem hafa ákveðið millibil milli þjónustu.  Með því að telja púlsa getur sendandinn 

sent SMS-skeyti með fyrirfram ákveðnum texta til þjónustuaðila búnaðarins. 

 

Tveir útgangar með sveigjanlegu vali 

Með útgöngunum er hægt að fjarstýra fljótt og vel virkni á uppsetningarstað einingar.  Hægt er að stýra 

útgöngunum með því að hringja í eininguna svo lengi sem númerið sé að finna á lista yfir notendur.  Þegar SMS-

skeyti er sent í eininguna er hægt að stýra útgöngunum þannig að þeir víxli stöðu eða gefinn er upp ákveðinn tími 

sem útgangur/ar eiga að vera virkir, tíminn er gefinn upp í klukkustundum, mínútum og sekúndum.  Þess utan er 

hægt að forrita útgangana á fasta tíma af og á. 

 

ESIM252 er prentplata sem hægt er að setja í plast-, málmkassa eða hús sem passar á DIN-skinnu. 

ESIM252 forritast með SMS-skeytum eða með uppsetningarforriti og er þá tengdur USB-kapall frá PC-tölvu í 

eininguna.  Þegar búið er að setja upp netstillingar (APN) fyrir SIM-kortið sem er í einingunni er hægt að forrita 

eininguna hvaðan sem er svo lengi sem nettenging er til staðar.  Í uppsetningarforritinu er einnig hægt að sjá styrk 

GSM-merkis á uppsetningarstað.  ESIM252 notar spennu frá 10 – 24V og allar tengingar eru settar í skrúftengi. 

Útgangurinn ræður mest við 1A á 24VDC eða 0,5A á 24VAC.   

ESIM252 kemur með loftneti með 2,5m löngum kapli. 
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Tækniupplýsingar 

GSM-net:  GSM/GPRS 
Tíðni:   850/900/1800/1900 MHz 
Loftnetstengi:  SMA 50 Ω 
Tengi: USB til forritunar 
Inngangar: 5 stk. á einingunni 
Útgangar: 2 stk. á einingunni, rafliðaútgangur (NO) 
Spennusvið:  10-24V AC/DC 
Straumnotkun:  50mA án tengds búnaðar á 12V 
Hús: Ekkert hús fylgir einingu, boðið upp á hús til að festa á DIN-skinnu, málm- eða 

plasthús. 
Stærð:   82 x 63 x 20 mm 
Vinnsluhitastig:  -25 til +55°C 

Einingin kemur með loftneti. 

 

 

 

 


