
GSM AUTOALARM 
DS 512 GPS    GSM AUTOALARM S GPS ANTÉNOU

DS 512 GPS je GSM autoalarm určený pre vozidlá s CAN 
BUS zbernicou. Vhodný na použitie ako GSM pager k už 
namontovaným autoalarmom. Naviac je vybavený GPS 
anténou, čo užívateľovi umožňuje presné lokalizovanie 
vozidla. Zariadenie je možné obsluhovať na diaľku 
pomocou SMS príkazov alebo mobilnej aplikácie (Android 
– Google play)

Na používanie GSM autoalarmu je potrebná SIM karta (nie je 
súčasť balenia).

DS 512 GPS je možné použiť v 4 režimoch:
1. Autoalarm - autoalarm s pripojením na CAN BUS zbernicu, so 

zvukovou a optickou signalizáciou
2. Tichý autoalarm - autoalarm s pripojením na CAN BUS 

zbernicu, bez zvukovej a optickej signalizácie
3. OEM PAGER - pager pre fabrický CAN BUS autoalarm
4. PAGER - pager pre akýkoľvek domontovaný autoalarm

Popis systému:
•	 ovládanie SMS správami alebo mobilnou aplikáciou (Android)
•	 príkazové SMS správy chránené 5 miestnym PIN kódom
•	  možnosť nastavenia 3 telefónnych čísiel
•	  vyvolaný poplach je signalizovaný hlasovým hovorom alebo 

SMS správou

•	  signalizácia slabej batérie vo vozidle
•	  vstavaný záložný akumulátor
•	  preposielanie SMS prijatých na tel. číslo SIM karty v DS 512
•	  lokalizovanie vozidla GPS
•	  tichá/hlasitá aktivácia systému
•	  priame pripojenie dvoch prídavných snímačov
•	  signalizácia stavu autoalarmu LED diódou
•	  možnosť vypnutia prídavných snímačov
•	  otváranie batožinového priestoru pri zapnutom autoalarme
•	  automatická kontrola vstupov po aktivácii systému
•	  výstup pre blokovanie motora
•	  pamäť poplachov
•	  signalizácia otvorených dverí, kapoty, kufra pri aktivácii
•	  programovanie cez PC setup
•	 výstup na doťahovanie okien (VW vozidlá)
•	  výstup na smerové (parkovacie) svetlá
•	  sekvenčný výstup na smerové svetlá
•	  núdzová deaktivácia PIN kódom

 
Technické parametre:
Napájanie: 9 – 30V
Priemerná spotreba pri napájaní 12V: 16mA
Max. prúdové zaťaženie jedného výstupu: 500mA
Pracovná teplota: od -40°C do + 85°C
Dĺžka poplachu: 30 sek.


