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EPX400 
A combinação de transmissores das séries EX e PX - para dados de pacote em tempo 
real usando a rede GSM em canais GPRS e SMS e Ethernet. 
O EPX400 é o mais novo transmissor da gama de produtos EBS. Multifuncional, 
confiável, adaptado às necessidades de cada mercado. 
Você pode obter a versão básica ou encomendar individualmente configurado 
transmissor * de acordo com as necessidades. Graças a seus numerosos características, 
nossa unidade funcionará por anos, adaptando à mudança mercado e requisitos 
tecnológicos. 
Os transmissores EPX são oferecidos independentemente ou em conjuntos com caixa, 
adaptador AC e bateria. Suporte para dispositivos em 
estação de monitoramento é realizada pelo Sistema de Monitoramento Receptor OSM. 
Servidor. É oferecido sob a forma de 
receptor garantindo total confiabilidade de transferência graças a redundância, que 
protege o sistema receptor se parte do sistema está danificado ou como software de 
servidor para Windows. 
 

 

 

FUNÇÕES EPX400: 
Full: 

- 2G ou 2G+3G 

- Dual SIM 

- Controle Remoto dos paineis de alarmes 

- 3 Tipos de comunicação: Ethernet, GPRS/SMS,VOZ 

- Identificação de interferencias ou sinal baixo – 

- Proteção de Voltagem 

- Placa compatível com Sistema de RF 
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BENEFÍCIOS DO USUÁRIO DE EPX400: 
 
Tempo e economia de custos: 

- Reconfiguração simples e rápida via SMS, GPRS ou CSD 

- Modo de diagnóstico para o instalador 

- Todas as funções necessárias em um dispositivo 

- Inspeções técnicas remotas e manutenção 

- Controle de quantidade de mensagens de texto enviadas, retransmissão de 
mensagens recebidas 

- A confiabilidade da transmissão de informações 

- Protocolos: SIA Nível 2, ContactID, Ademco Express 

- mensagens SMS 
Segurança e qualidade: 

- Proteção contra acesso não autorizado a dispositivos 

- Criptografia de dados transmitidos pelo padrão AES 

- Recuperação automática da conexão com a estação de monitoramento 

- Proteção da transmissão em caso de danos no servidor 
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