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LANGATON OVIPUHELIN SATJANKO
ELKESAN SATJANKO LANGATON OVIPUHELINJÄRJESTELMÄ ON NIMENSÄ MUKAISESTI LANGATON
OVIPUHELINJÄRJESTELMÄ.
LANGATON JÄRJESTELMÄ ON KUTEN PERINTEINEN OVIPUHELINJÄRJESTELMÄ, ULKO-OVELLA ON
KUTSUTAULU. VASTAUSPUHELIMINA TOIMIVAT ASUKKAIDEN MATKAPUHELIMET. OVENAVAUKSEN
LISÄKSI LANGATTOMASSA SATJANKO-OVIPUHELINJÄRJESTELMÄSSÄ ON LAAJA VALIKOIMA
OHJAUSTOIMINTOJA.
Langaton ovipuhelinjärjestelmä Satjanko
Neljästä kolmeenkymmeneenkuuteen
painiketta
 Yksi painike on yleensä yksi huoneisto, ja se on
yksi puhelinnumero ja kaksi varanumeroa sille
 Toimii kotimaisissa matkaviestinverkoissa
(Elisa, DNA, Telia jne)
 SIM-kortti asiakkaan valinnan mukaan: Oma
SIM-kortti
 Ylläpito Windows-tietokoneella mikro-usbkaapelilla (”kännykkäkaapeli”) tai suojatuilla
tekstiviesteillä
 Asukkaan puhelimen vaatimukset:
näppäinpuhelin, jolloin puheyhteys ja ovenavaus.
Puhelimeksi soveltuu matkapuhelin tai
”perinteinen pöytä-eeriksoni”.
 Perinteinen käyttöliittymä ulko-ovella eli ”nimi
ja nappi”
 Laaja valikoima vakiotoimintoja, mm. oven
avaus soitolla ja tekstiviestillä jne.
 Erityistä: Ovipuhelinjärjestelmälle voi soittaa, se
vastaa joko listan mukaan tai kaikkiin.
 Käyttöjännite 12-24 VDC

ELKESAN SATJANKO YHDEKSÄN PAINIKKEEN
LANGATON OVIPUHELINJÄRJESTELMÄ

ELKESAN SATJANKO GSM-KESKUSLAITE
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ELKESAN OY LANGATON OVIPUHELIN
Langaton ovipuhelinjärjestelmä Satjanko, toiminnot

 Ovipuhelintoiminnot: Puhelu ja ovenavaus
 Vastausmahdollisuus, ovipuhelinjärjestelmä

vastaa puheluun ja avaa
linjan. Järjestelmä vastaa automaattisesti valkoisella listalla oleviin
numeroihin.
 Oven avaus soitolla: ohjelmoitavissa tunnistamaan saapunut
puhelinnumero. Jos numero on valkoisella listalla, Satjanko langaton
ovipuhelinjärjestelmä ohjaa relettä (”Free call”, tunnista numero, ohjaa
relettä ja katkaise puhelu vastaamatta tai ”Answer”, vastaa jos numero on
valkoisella listalla)
 Ohjelmoitavissa myös vastaamaan ihan mihin tahansa numeroon:
Avataan SIM-kortille 0600-numero, johon soittamalla ”wc:n ovi aukeaa
Euron veloituksella”
 Kaksi relelähtöä vaihtokoskettimilla, ohjelmoitavissa toimimaan
puhelimen näppäimillä. Releen poiskytkentä joko automaattisesti
ohjelmoidulla ajalla tai näppäimellä.
 Releen toiminnasta saa myös tekstiviestivahvistuksen (”Sauna päällä”,
”Sauna pois” esimerkiksi)
 Releet ohjattavissa myös tekstiviesteillä
 Neljä sisääntuloa, ohjattavissa kärkitiedolla. Ohjelmoitavissa soittamaan
kolmeen numeroon tai lähettämään tekstiviesti. Valittavina ”toimii kärjen
auetessa” tai ”toimii kärjen sulkeutuessa”. Ohjelmoitavissa myös pois
käytöstä: sähköiset kytkennät voivat olla yhteisiä monelle systeemille,
ohjelmoidaan käyttöön.
 Kaksi ulostuloa ”avokollektori”, ulkoiselle releelle. Ohjelmoitavissa
tekstiviesteillä tai ”aktivoituu, kun puhelu menossa”
 PIN-koodin kysely mahdollinen tai ei
 Tekstiviestiohjelmointi salasanalla, estettävissä
 Puhelun pituus ohjelmoitavissa

VALMIIKSI KOOTTU LANGATON OVIPUHELINKESKUS

Kokoamme langattoman Satjanko-ovipuhelinjärjestelmän valmiiksi.
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