
alltid uppdaterad med gsm.



secure hoisting solutions.

alltid uppdaterad.



alltid uppdaterad.
Cheetah, när avståndet är långt och du  

behöver vara uppdaterad. 

Med Cheetah är det lättare än någonsin 

att styra applikationer på långt avstånd. 

Systemet sänder via det befintliga 

 mobiltelefonnätet. Du kan skicka 

 meddelande både till och från enheten. 

Via dess larmingångar kan information 

 skickas från utrustningen direkt till 

din mobiltelefon, t.ex. felmeddelanden 

 eller driftstopp. Du sparar både tid och 

onödigt resande.

Cheetah fungerar både inom- och 

 utomhus,  allt som krävs är ett nätaggregat. 

Kapslingen är robust och tätningsklassad 

för damm och vatten enligt IP65. 

Cheetah har en låg strömförbrukning. 

Därför kan den med fördel installeras 

 t.ex. där endast solkraft är tillgängligt 

 eller via en UPS om nätaggregatet av 

någon anledning är opålitligt. 



Cheetah GSM 1.

•  Trippelband GSM enhet, stödjer EGSM900, DSC1800 och PCS1900.

•  Låg strömförbrukning, kan drivas med solkraft†.

•  2 reläutgångar för att styra applikationen.

•  4 larmingångar.

•  Upp till 256 användare kan programmeras.

•  Lösenordsskyddad.

•  Programmerbara textmeddelanden.

•  För industriellt-, kommunalt- och hushållsbruk.

•  Drivspänning; 7,5 - 24 V DC.

•  Eliminerar onödiga fel - t ex driftstopp,  du är alltid uppdaterad.

•  Robust kapsling, IP65.

•  Tolererar bred räckvidd av temperaturer.

† - inom accepterad strömförbrukning



overhead solutions.

Automatisk styrning.



övervakning & portstyrning.



GSM GSM1
Frekvens (MHz) 900, 1800, 1900

Alarmingångar 4

Funktioner 2

Inbyggd antenn Ja

Drivspänning 7,5 - 24V DC

Strömförbrukning ~200mA

IP klass IP65

E-nummer 1709319

Tekniska detaljer.
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TELE RADIO OÜ
Estonia
Tel.  +372 44 511 55
e-mail: m.jyrissoo@tele-radio.com

 
 

TELE RADIO LLC
North America & Latin America
Tel.  +1 (305) 459 0763
e-mail: america@tele-radio.com 

 
 

TELE RADIO BV
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Tel.  +31-(0)70-419 41 20
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TELE RADIO AS
Norway
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