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TRANSMISSOR GPRS 
LX20G-5C 
SOLUÇÃO INOVADORA PARA REDUÇÃO DE CUSTOS E 
FACILIDADES DE SERVIÇOS TÉCNICOS 

A maneira mais comum de acessar e configurar o painel de controle é o teclado e a conexão 
usando um cabo dedicado fornecido pelo fabricante. Configuração do painel de controle é 
moderno realizando funções avançadas usando métodos tradicionais é muitas vezes tarefa 
demorada e propensa a erros. 
Além disso, problemática é a conexão com a rede telefônica. Nosso novo dispositivo está 
tentando atender estas desvantagens, fornecendo nova solução - transmissor LX20G-5C o que 
permite remoto 
acesso ao painel de controle via conexão GPRS. 
 

No tradicional painel de controle de 
download, alarme O instalador do sistema deve 
estar equipado com PSTN modem que é usado 
para estabelecer chamadas de dados para 
painel de controle que está conectado ao PSTN 
rede. O download é controlado usando 
Aplicativo de configuração do painel de 
controle, que é fornecido pelo fabricante do 
painel de controle. Nisso abordagem, deve 
haver rede PSTN conectado ao painel de 
controle em instalações e instalador do 
sistema de alarme precisa de ganho acesso à 
linha PSTN para fazer programação. Na maioria 
dos casos, a PSTN dedicada modem é 
necessário para configurar um t ipo 

Graças a Transmissor LX20G-3C GPRS / GSM Dialer 
/ GSM Gateway é possível faça o download mesmo, 
quando PSTN a rede não está conectada a redes 
protegidas instalações. 

 

Além disso, nenhum modem PSTN é necessário a 
site do instalador. Os dados são transmitidos 
através do GPRS 
rede que reduz o custo de transmissão. 
O instalador deve ter acesso somente ao LX20G- 5C 
dispositivo através do servidor OSM na estação de 
monitoramento e 
ter acesso à rede com tráfego de entrada 
de LX20G-3C ativado (endereço IP público ou Porta 
TCP redirecionada no caso de APN público ou 
conexão com o APN privado corporativo). 
Configurando o painel de controle remotamente 
usando LX20G-5C ainda é realizado usando o painel 
de controle aplicativo de configuração fornecido 
pelo controle fabricante do painel. Em vez de 
conectar PSTN modem é usado aplicativo 
ModemEMU fornecido pelo EBS. Ele traduz 
comunicação por modem 
formato para transmissão GPRS com LX20G-5C 
transmissor. LX20G-3C decodifica dados GPRS e 
traduz para o formato Bell103 usado por Painel de 
controle 
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Benefícios: 

- Controles técnicos remotos de painéis de controle 

- Configuração e serviço remotos 

- A transmissão GPRS gera até 17 vezes menos custo que a conexão 

CSD (Circuito Mudanças de Dados) 

 
 

Não requer linha telefônica 

Não há necessidade de MODEM PSTN 

Resposta mais rápida a quaisquer irregularidades na operação do painel de 
controle. 

Possibilidade de verificar o bom funcionamento do painel de controle da estação de 
monitoramento. 

Verificação eficiente de alarmes falsos. 

Supervisão sobre a qualidade do trabalho do instalador. 
 

Paineis de Alarmes com Função de Configuração: 

É possível fazer a sessão de download remoto com qualquer painel de controle 
equipado com Bell103 / V.21 modem. Os seguintes painéis estão homologados: 

 

- Napco Gemini 
P1632 

- Paradox Evo 48 

- Satel CA-10 

- Satel CA-5 

- Satel Versa5 

- Satel Integra24 

- DSC PC1616 

- DSC PC4020 

- Crow Runner 4 

- Pyronix Matrix 6 

- Pyronix Matrix 424 

- Risco Gti (WISDOM 3) 

- GE NX-8 

- GE NX-4 
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Dados Técnicos: 

 

Parameters LX20G-3C 
Canais de Transmissão Voice GSM, GPRS, SMS, PSTN 

Entradas 2 (NO/NC) + 1 SAB (NO/NC) 
Entrada de telefone compatível com padrão DTMF SIM 
Saídas 3 (OC, max. load 100mA) 

Funções de saídas 
(formas de controle) 

- Falha de sinal GSM 
- Vindo através de SMS 
- Reação das Entradas 

Interface Serial RS232 / RS485 (lines: RxD, TxD, RTS, CTS) 
velocidade de transmissão 
para 115200bps 

Quantidade de eventos na memoria 5000 

Confirmção de envio de eventos SIM , gerados em LX 

GPRS/SMS segurança na transmissão AES 

Status LEDs 3 LEDs (GSM nível de sinal,status, DTMF) 

Configuração Remoto: GPRS, SMS, CSD 

Local: PC através RS232 (required cable: LX-PROG) 
Update remoto de firmware SIM 
Modem Cinterion MC55i 

Alimentação 
parâmetros 
- PCB (Sem Case EBS) 

Voltagem 13,8V DC (12-14VDC ) 

Consumo 
(max) 

120mA/550mA@13,8VDC 

Alimentação 

parâmetros 
- PCB (Sem Case EBS) 

Voltagem 230V AC (190-250V AC ) 

Consumo 
(max) 

3W/20W@230VAC 

Funções: Versão EBS com case 
- Rápido carregamento 
- Proteção contra surtos elétricos 
- Proteção de polaridade de bateria 
- Regulagem de falhas de alimentação 
- Alerta de falhar de alimentação 
- Proteção aos dispositivos de saída 
- Fusível 

Bateria Back-up Sim, na versão com case EBS 

Informações adicionais da bateria PCB com case EBS: max. 200mA or max. 1A 
Limiar de sinalização de baixa tensão CA (no 
secundário 
/ no secundário) 

13.5VAC / 160VAC 
(na versão case EBS) 

Limiar de sinalização de baixa tensão da bateria 11VDC (na versão case EBS) 

Corte de alimentação 9,5VDC (na versão case EBS) 

Dimensão PCB: 163 x 73 x 35mm 

PCB com EBS case: 265 x 255 x 85mm 
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