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Transmissor para transferência de dados em pacote em tempo real através de redes GSM 
através de canais GPRS e SMS. 
LX2NB foi projetado para clientes que valorizam a alta qualidade oferecida em um preço 
competitivo. 
 
Os transmissores LX2NB são usados principalmente como o módulo de transferência dos sistemas 
de segurança. Dispositivos cooperam com todos os sistemas de alarme mais populares. O uso 
da transferência de dados por pacote (GPRS) permite reduzir o alarme custos de funcionamento 
do sistema. 
 
Os transmissores LX são oferecidos independentemente ou em conjuntos com caixa, adaptador 
AC e bateria. Suporte para os dispositivos na estação de monitoramento são executados pelo 
Sistema de Monitoramento do Receptor OSM.2007. É oferecido na forma de receptor 
independente assegurando confiabilidade de transferência completa graças a redundância que 
protege recebimento sistema se parte do sistema estiver danificado ou como um software de 
servidor para Windows. específico de painel de controle, de fato, que o protocolo Bell103 não é 
muito comum e seu uso varia entre Modems PSTN. 
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CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS DO LX2NB: CONFORTO DE SERVIÇO E AMPLA GAMA DE 
FUNCIONALIDADE CONFIGURAÇÃO: 
 

- Reconfiguração simples e rápida via SMS, GPRS ou CSD 

- Simulação de linha telefônica e recebimento de DTMF (ContactID, Ademco Express) 

- Cooperação flexível com painéis de controle de alarme equipados com discador que 
permitem, por exemplo, 

- monitoramento de entradas / saídas Entradas EOL / DEOL 

- Detecção de estado de alarme e estado de tamper em uma única entrada Envio de 
mensagens de texto de qualquer conteúdo desejado para os 5 números de celular 
definidos 

- Significado imediato da ocorrência de situações de alarme Histórico de eventos do 
sistema 

- Evidência de até 5000 eventos, permitindo diagnosticar possíveis problemas Monitor de 
status do dispositivo 

- Modo de diagnóstico para o instalador 

 
SEGURANÇA DE DADOS: 
 

- Criptografia de dados transmitidos pelo padrão AES 

- Segurança total de transferência de dados 

- Autorização para configuração e direcionamento de mensagens de texto 

- Proteção contra acesso não autorizado a dispositivos Controle de link GSM / GPRS 

- Recuperação automática da conexão com a estação de monitoramento Manutenção do 
servidor de reserva 

- Proteção da transmissão em caso de danos no servidor ENERGIA E ECONOMIA DE 
CUSTOS 

- Controle de quantidade de mensagens de texto enviadas, retransmissão de dados.
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PARÂMETROS TÉCNICOS DE TRANSMISSOR LX2NB 
 

Canais de transmissão: GPRS, SMS 
Entradas: 4 (NO / NC / EOLN / EOL-NC / DEOL-NO / DEOL-NC) 
Entrada de telefone compatível com padrão DTMF: SIM 
Protocolos suportados na entrada de telefone: ContactID, Ademco Fast, DTMF 1 (saídas OC, 
carga máxima 100mA) 
Funções de saída: 

- Sinal GSM indisponível 

- GSM jamming (apenas com o ublox LEON-G100) 

- Serviços de SMS 

- CLIP recebido 
Potência de saída: + 12V NO  
Interface serial: NÃO 
Tamanho do buffer de eventos de alarme: 2000 
Quantidade de eventos do sistema armazenados no histórico: 5000 
Segurança de transmissão GPRS / SMS: AES criptografia 
LEDs de status: 2 LEDs (nível de sinal GSM, estado do dispositivo, DTMF comunicação) 
Configuração remota: GPRS, SMS, CSD 
Local: PC através de RS232 (cabo necessário: GD-PROG)  
Modems suportados: Cinterion BGS2-W (4 bandas) 
Fonte de alimentação: Voltagem 13,8VDC (aceitável: 12-14VDC)  
Consumo de energia (média / max):75mA / 350mA @ 13,8VDC 
Fonte de alimentação: Voltagem 230VAC (aceitável: 190-250VAC)  
Consumo de energia (média / max): 3W / 20W @ 230VAC  
Funções do módulo de carregamento: 

- Modo de carregamento rápido da bateria 

- Proteção contra descarga excessiva 

- Proteção contra conexão reversa da bateria 

- Sinalização de falha AC 

- Baixa bateria / sem sinalização da bateria 

- Proteção contra saída de bateria de curto-circuito 

- Fusível de polímero 
Conexão da bateria de backup: SIM 
PWB da corrente de carga da bateria na caixa: máx. 200mA ou max. 1A 
Nível de tensão da bateria de corte: de 9,5 VDC 
PCB de dimensões: 102 x 73 x 35 mm 
PCB em invólucro de plástico: 265 x 255 x 85mm 
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