
 

 

 

TSEC 2000 SMS 
Bewaking en sturing van technische installaties 

 

 SMS meldingen met actieve reset 

 Acht GSM telefoons oproepbaar 

 Vier signaal alarmingangen en drie 230 VAC ingangen 

 Drie relais uitgangen op afstand bedienbaar 

 Netvoeding met bewaking 

 Noodstroom accu met bewaking  

 Nederlandstalige programmering via USB 

 SMS teksten vrij programmeerbaar 

 Herstelmelding instelbaar per ingang 

 Periodieke test instelbaar  

 

 
 
Met de TSEC 2000 SMS kunnen eenvoudig SMS berichten via het GSM netwerk verstuurd worden. Ideaal voor situaties 
waar geen telefoonaansluiting aanwezig is. Door gebruik te maken van een SIM kaart met SMS bundel zijn de 
abonnementskosten laag. De TSEC 2000 SMS wordt onder andere ingezet bij bewaking en sturing van allerlei 
processen en machines maar ook als schaduwmelding bij brand en inbraak. Door de USB programmering is de TSEC 
2000 SMS eenvoudig te configureren. Zowel de acht GSM nummers als de SMS berichten voor alarm en herstel kunnen 
vrij geprogrammeerd worden. Daarnaast kan een generieke tekst van 20 karakters ingesteld worden welke bij elke 
melding voor het alarmbericht wordt geplaatst. Voor een zekere overdracht is een actieve terug-SMS-reset en 
herhalingstimer instelbaar. De herhalingstimer is instelbaar tot 90 minuten en stuurt de SMS meldingen nogmaals indien 
de ingang nog steeds actief is. Voor afstand sturing zijn drie relais beschikbaar welke maximaal 230 VAC 5A kunnen 
schakelen. Middels beveiligde SMS commando’s kunnen de relais op afstand geschakeld worden. De TSEC 2000 SMS 
wordt geleverd in een kunststof DIN rail behuizing. Afhankelijk van de toepassing zijn verschillende antennes leverbaar. 

  
Standaarduitvoering 
- 4 Signaal en 3 230 VAC alarmingangen 
- 3 Relais uitgangen te bedienen op afstand via SMS commando 
- 8 GSM telefoons oproepbaar  
- SMS Teksten vrij programmeerbaar per ingang 
- Generieke tekst 
- NO/NC per signaal ingang instelbaar   
- Vertraging tot 1 uur per ingang instelbaar  
- Bewaakte doormelding met actieve SMS reset instelbaar  
- Herhalingstimer tot 90 minuten instelbaar 
- Netvoeding 
- Noodstroom accu 
- Nederlandstalige software en standaard USB kabel 
- DIN Railtype 35mm, afmeting B x H x D  106 x 90 x 60 mm 

 


