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GD-04K 

 

Comunicador e Controlador GSM 

O GD-04K é um comunicador GSM e controlador versátil que permite controlar remotamente vários aparelhos e 

reportar o seu estado ao mesmo tempo. Pode ser controlado remotamente através de um telemóvel, por SMS ou 

por chamada. 

Possui 2 saídas de potência (250V / 5A) para o controlo. As saídas podem ser definidas como estado ou saídas de 

impulso (comprimento impulso: 1s a 10h). Quando uma saída é controlada através de chamada, pode ser atribuído a 

cada número de telefone uma limitação no número de eventos de controlo (por exemplo, adequado para várias 

entradas pagas, quando um número de telefone deve ter um certo crédito que representa o número de entradas). 

O GS-04K tem 4 entradas que respondem à terra que causam relatórios do tipo on / off  sob a forma de SMS e 

chamada. Podem ser definidos até 100 números autorizados para o controlo e relatórios. 

O GD-04K também pode ser definido localmente via USB usando o software de configuração GD-Link 2.0 ou 

remotamente através do site configurações. 

A operação de backup, no caso de uma falha de alimentação de energia (até 24 horas), é assegurada através da 

conexão do módulo de backup GD-04A (vendido separadamente). 

 

Especificações 

Alimentação elétrica 11 - 13 V DC (está incluído um adaptador 110/230V) 

Consumo (12V) 25 mA em estado de repouso / max. 200 mA 

Frequência de operação 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz (GSM/GPRS) 

Classificação das saídas 250 V AC / 5 A 

Período de comutação de saída no modo de impulso Ajustável de 1 sa 10 h com incrementos de 1 segundo 

Entradas IN1, IN2 Ativada pela ligação GND, voltagem máxima 5 V DC 

Duração do backup usando o módulo GD-04A 24 horas 

Temperatura de operação -10 a + 40 °C 

Transmissões rádio IP20 (EN 60529) 

Classe de proteção II. interior, -10°C a +40°C 

Dimensões (sem antena) 76 x 110 x 33 mm 

Em conformidade com EN 60950-1, EN 55022, EN 61000-6-3, ETSI EN 301 511, 
ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-7, EN 50518 

 


