
COMUNICADOR GSM

CILIX

ESPECIFICAÇÕES

O Cílix-GSM é um equipamento que utiliza a 
rede GSM como meio de comunicação. Desti-
na-se a enviar noti�cações e receber ordens de 
ação dos utilizadores programados e autoriza-
dos, através de SMS e/ou chamadas. Para o seu 
perfeito funcionamento o equipamento neces-
sita apenas de um cartão SIM.

Este dispositivo pode funcionar de modo 
autónomo através da interação com as suas 
entradas e saídas e também poderá ser integra-
do em outros equipamentos.

8 números de telefone programáveis.

Mensagem de texto con�gurável para cada entrada.
Programação distinta e individual dos número(s) de telefone

de envio de chamada e/ou SMS,  para cada entrada.

Características técnicas:
Tensão de Alimentação : +5Vdc a +30Vdc,

Consumo em repouso : 20mA,

Comunicador GSM por chamada e/ou SMS. 3 entradas digitais, 4 saídas (1 por relé).
Sistema con�gurável Localmente ou remotamente por SMS.
Con�gurações independentes para cada entrada/saída. Actuação paralela das saídas em função das entradas.
Actuação das Saídas por SMS e/ou por Caller-ID Possibilidade de pedido de estado do sistema por SMS
(activação sem custo). (Entradas, Saídas, Saldo do cartão, Nível de rede GSM..).
Permite escuta local (programável).
Modo de activação  e tempo de actuação programável

individualmente para cada entrada /saída.

Possibilidade de pedido de estado do sistema por SMS. Relacionar cada entrada às saídas.

Noti�cação de eventos através de SMS:
Textos até 16 carateres, 

Mensagens de texto com textos prede�nidos e com
possibilidade de alteração de conteúdo.

Numero de tentativas de contacto. Saída programáveis por pulso ou normal.
Noti�cação de eventos por chamada:
Deteção de todas as transições nas entradas digitais, 

Mensagens com duração de 10 segundos,
Possibilidade de escuta local desde que autorizado.

De�nição e controlo das entradas:
De�nição dos nº(s) de envio( Chamada e/ou SMS),
Textos até 16 carateres,
3 entradas por opto-acopolador com actuação positiva ou
negativa; comum separado; actuação por transição
ascendente e/ou descendente,
Temporização das entradas.

Consumo em comunicação : 200mA Max,
Dimensões : 152X127X38mm,

Programação através de aplicação Android gratuita.

Made in Portugal


