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Doplňkové moduly pro GD-04 David

Tyto moduly slouží pro rozšíření možností použití GSM hlásiče
GD-04 David. Více informací včetně technických parametrů naleznete
v základním manuálu GD-04 David. Moduly lze použít výhradně
v kombinaci s GSM komunikátorem GD-04 a v souladu s jeho
manuálem.

Tyto moduly slouží pro rozšíření možností použití GSM hlásiče
GD-04 David. Více informací včetně technických parametrů naleznete
v základním manuálu GD-04 David. Moduly lze použít výhradně
v kombinaci s GSM komunikátorem GD-04 a v souladu s jeho
manuálem.






modul GD-04A je určen pro zálohování provozu
modul GD-04D je určen pro detekci DTMF voleb pro ovládání
výstupů
modul GD-04R je určen pro komunikaci s bezdrátovými prvky
OASiS
modul GD-04P je určen pro propojení s PC a konfiguraci GD-04
programem GDLink

Technické parametry
podmínky provozování
všeobecné oprávnění
bezpečnost
EMC
radiové vyzařování
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ČSN EN 60950-1
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ČTÚ č. VO-R/10/09.2010-11
ČSN EN 60950-1
ČSN EN 55022 a ČSN EN 50130-4
ČSN ETSI EN 300220

JABLOTRON ALARMS a.s. tímto prohlašuje, že výrobky jsou
ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními NV 616/2006Sb , 426/2000Sb.ve znění
pozdějších předpisů). Originál prohlášení o shodě je na
www.jablotron.cz v sekci Poradenství.

JABLOTRON ALARMS a.s. tímto prohlašuje, že výrobky jsou
ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními NV 616/2006Sb , 426/2000Sb.ve znění
pozdějších předpisů). Originál prohlášení o shodě je na
www.jablotron.cz v sekci Poradenství.

Poznámka: Výrobky, ačkoliv neobsahují žádné škodlivé
materiály, nevyhazujte do odpadků, ale předejte na sběrné
místo elektronického odpadu. Podrobnější informace na
www.jablotron.cz sekce Poradenství.

Poznámka: Výrobky, ačkoliv neobsahují žádné škodlivé
materiály, nevyhazujte do odpadků, ale předejte na sběrné
místo elektronického odpadu. Podrobnější informace na
www.jablotron.cz sekce Poradenství.
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