
MG6250 
Magellan 2 Partições 
Consola com 64 Zonas sem fio  
com GPRS/GSM (opcional) 

The GPRS Solution 
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Características de segurança 

• 2 partições e até 64 zonas sem fio 

• Transmissão via voz e SMS (mensagem de texto) 

• 16 utilizadores e 16 telecomandos 

• 3 níveis de armado: Stay, Sleep e Full 

• Stay-D  -  Nível de protecção patenteado Paradox  

• Sirene 90 dB incorporada 

• Transmissor via-rádio incorporado (868 MHz) 

• Memória de 256 eventos 

• Programação baseada em menus 

• Upgrade remoto do firmware via GPRS (módulo opcional) 



Consola MG6250 - Apresentação  

 Cartão SIM 1 Cartão SIM 2 

Terminais de ligação 

Módulo de 

comunicação opcional 
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Consola MG6250 - Apresentação  

• Dimensões da consola: 
 

21.8 cm (8.6 in.) 

14.7 cm (5.8 in.) 

3.6 cm (1.4 in.) 
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Cores/Acabamentos 

• A consola MG6250  está disponível nas seguintes cores : 

– Prateado (opcional) 

– Preto (opcional) 

– Branco 
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Vantagens para o utilizador 

• Speaker via GSM ou linha fixa 

• Acesso remoto do sistema através de assistência “full 

voice” via linha fixa e GSM 

• Som de elevada qualidade para “voice tags” e 

orientação no menu  

• Centro mensagens família (até 30 sec. com 

data/hora) 

• Despertador (Alarm clock) 

 



GPRS14 Módulo de Comunicação (Opcional) 

• Transmissão via GPRS, GSM, e SMS 

 

• Dual SIM  

– Oferece redundância na 
comunicação. Segurança acrescida 

• Proporciona o mais alto nível de 
fiabilidade para uma transmissão 



Características da transmissão  

• Transmissão simultânea em 5 canais (GPRS, GSM, SMS, voz, e linha fixa) 

– Na eventualidade de um alerta/pânico, todos os canais são usados 
simultaneamente  com o intuito de transmitir imediatamente a informação à 
estação central, sem perder tempo valioso, como os sistemas backup fazem; 

– A consola MG6250 opera tomando em conta prioridades como: disponibilidade 
do canal; velocidade e custos. Isto faz com que a comunicação com a estação 
central seja eficiente, fiável e continua, com o menor custo possível. 

 

• Voz e aplicação de transmissão embutidos (até 10 números de telefone) 

 

• Duas vias de comunicação através de voz (GSM ou linha fixa) 
– GSM/GPRS opcional 

 

 

 



Módulos compatíveis 

• A consola MG6250 suporta toda a série Magellan dos produtos sem fios 

• 4 sirenes sem fio 

• 4 teclados sem fio (mostra só 32 zonas) 

• 4 repetidores sem fio 

• 16 telecomandos dupla função 

• Suporta o módulo de comunicação  GPRS/GSM com 2 cartões SIM 

(GPRS14) 



 

• K37*: Teclado LCD fixo sem fios 32-
Zonas 

* Inicialmente mostra só 32 zonas 

 

Teclados disponíveis 

K37 



• REM15: Telecomando com botões e luz de fundo 

• REM2: Telecomando 2 Vias (Bidireccional) Magellan com botões e luz de fundo 

Telecomandos disponíveis 

REM15 REM2 
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• NVR780: Detector digital exterior sem fios com vista de perfil (dual side-view); 
com 4x Sensores Dual  

• PMD2P: Detector de movimento sem fios PIR 11x11m com imunidade  a animais 
até 18 kg 

• PMD85 Series: PIR exterior digital com duplo sensor de elevada performance  
com imunidade a animais até 40kg 

Módulos de detecção de movimento 

PMD2P NVR780 PMD85 



DCT10 

 

• DCT10: Contacto de longo alcance com entrada extra de 2 
Zonas 

Contacto sem fios para portas 



G550 SR150 

• SR150:  Sirene sem fios com strobe  

• SR120:  Sirene interior sem fios com strobe 

• Detectores de fumo e CO2  

– WS588P: Detector de fumos sem fios 

– WC588P: Detector de Monóxido de carbono sem fios 

• G550: Detector de quebra vidro sem fios 

• RPT1: Módulo Repetidor de sinal Magellan sem fios 

 

Acessórios sem fios 

WS588P WC588P RPT1 SR120 


