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Transmissores GPRS / SMS / PSTN / 2G / 3G. Simulação de linha telefônica e recebimento de DTMF. Protocolos SIA / 
Contact ID via entrada de telefone - conector SMA integrado - possibilidade de adicionar uma antena GSM / receptor 
de rádio para controle remoto 
Os transmissores LX20 de sucção - LX20B são modernos dispositivos microprocessadores usados para a transferência 
de dados em tempo real através de redes GSM via GPRS e canais SMS. 
Os transmissores LX20 são usados principalmente como o módulo de transferência dos sistemas de segurança. Os 
dispositivos cooperam com todos os sistemas de alarme mais populares. A utilização da transferência de dados por 
pacotes permite reduzir os custos de funcionamento do sistema de alarme. 
A possibilidade de aplicação do LX20 é muito mais ampla. Eles podem ser aplicados em qualquer lugar onde exista a 
necessidade de coletar informações e enviá-las à distância em tempo real. Graças à configuração intuitiva e flexível, 
eles podem ser aplicados em sistemas com requisitos específicos ex. medições de consumo de energia, sistemas de 
controle de máquinas de venda automática, estação meteorológica, sistemas de elevador e muitos outros. 
Os transmissores LX20 são oferecidos independentemente ou em conjuntos com caixa de metal, adaptador AC e 
acumulador. Além disso, oferecemos também o OSM.2007 Monitoring System Receiver - um programa que permite 
receber dados enviados por transmissores através de canais GPRS e SMS. 
 

Configuração remota e atualização de firmware 
manutenção confortável e economia de tempo 

Simulação de linha telefônica e recebimento de DTMF (ContactID, Ademco Express) 
cooperação com painéis de controle de alarme equipados com um discador 

Envio de mensagens de texto de qualquer conteúdo desejado para os 5 números de celular definidos 
significação imediata da ocorrência de situações de alarme 

Histórico de eventos do sistema 
evidência até 5000 eventos que permitem diagnosticar possíveis problemas 

Monitor de status do dispositivo 
modo de diagnóstico para o instalador 

Autorização para configuração e direcionamento de mensagens de texto 
proteção contra acesso não autorizado a dispositivos 

Controle de conexão GSM / GPRS 
recuperação automática da conexão com a estação de monitoramento 

Controle de quantidade de mensagens de texto enviadas, retransmissão de mensagens recebidas 
supervisão sobre custos de transmissão 

Interface de linha incorporada RS232 / Rs485 
cooperação com dispositivos industriais 

Direção via CLIP 
conexão de saída sem custos 

Manutenção do servidor de reserva 
proteção de transmissão em caso de danos no servidor 

Escolha do modem entre 2G e 3G 
adaptar o dispositivo às preferências individuais  
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