
Zabezpečovací GSM systém CROWN model HF-GSM 01 

 

 

Kompaktní programovatelný bezdrátový zabezpečovací GSM systém CROWN model HF-GSM 01 je vhodnou 

volbou pro zabezpečení bytů, kanceláří, dílen apod.. Montáž alarmu je velmi jednoduchá tj. není nutná přítomnost 

specializovaného technika. Bezdrátová technologie nevyžaduje žádné stavební úpravy. Stačí rozmístit jednotlivé 

senzory v objektu (nebo mimo něj), a to až do vzdálenosti 60 metrů od centrální jednotky (při optické viditelnosti 

tj. bez překážek). V případě narušení monitorovaného prostoru, bude tato událost signalizována hlasovým 

voláním na 6 přednastavených čísel a SMS zprávou. Obsluha alarmu je velmi snadná pomocí klávesnice a 

prostřednictvím dálkových ovladačů. 

Popis funkcí alarmu:  

• ideální pro zabezpečení trvale nehlídaných objektů a prostorů 

• snadná instalace, bezdrátové zapojení, není nutná specializovaná montážní firma  

• možnost nastavení až 6 telefonních čísel pro automatické telefonické oznámení alarmu vč. SMS oznámení  

• snadné ovládání systému pomocí klávesnice nebo dálkových ovladačů 

• dálkové zapnutí/vypnutí alarmu  - pokud zapomenete při odjezdu zapnout alarm, můžete ho dodatečně zapnout 

vzdáleně pomocí mobilního telefonu 

• při narušení monitorované zóny je alarm aktivován, hlavní jednotka spustí sirénu a začne vytáčet postupně  

telefonní čísla uložené v jednotce a odesílat SMS zprávy   

• vestavěný akumulátor zabezpečí provoz cca 3 hodiny při výpadku elektrického proudu 

• centrální jednotka obsahuje interní mikrofon, který vám umožní slyšet, co se v objektu děje  

• centrála obsahuje vestavěný reproduktor - narušitel objektu uslyší, co říkáte do svého telefonu  



• SOS tlačítko na dálkovém ovladači - aktivace tísňového volání resp. SMS (snadné upozornění na nebezpečí a 

přivolání pomoci)  

• centrální jednotka alarmu a čidla jsou určena pro vnitřní použití, využita je bezdrátová frekvence 315/433 MHz 

• lze použít SIM kartu od libovolného operátora  

 

 

Balení GSM alarm systému obsahuje:  
1 ks - centrální jednotka se záložním zdrojem - řídí senzory v objektu, spouští alarm, sirény, posílá SMS a volá na 
zvolená čísla 
2 ks - dálkové ovládání - pro zapnutí a vypnutí alarmu, SOS tlačítko, aktivace režimu doma  
1 ks - bezdrátový PIR snímač pohybu - hlídá pohyb v místnosti  
1 ks - magnetický bezdrátový senzor na okno nebo dveře - hlídá otevření vstupních dveří nebo oken  
1 ks - vnitřní mini siréna 110 dB 
1 ks - napájecí zdroj pro centrální jednotku  
1 ks - podrobný uživatelský manuál pro snadné nastavení a provoz 
 
 
 

 


