


SECOLINK GSM apsaugos sistemos trumpas aprašymas 

 Apsaugos sistema SECOLINK GSM - transporto priemonių sergėjimo sistema, 
skirta automobiliams, kuriuose yra gamykliniu nuotoliniu būdu valdomas centrinis užraktas. 
Tinka daugumai automobilių! 
  
 Šios sistemos privalumai padarys Jūsų automobilį neįveikiamą piktadariams. 

 

Susipažinkime plačiau.... 



Inovatyvi automobilio apsaugos sistema 
 

Kodėl verta naudoti? 
 

 Šiais laikais, kai kiemuose stovi tiek daug 
automobilių, o automobilio savininkas yra toli nuo 
savojo, įsijungusio signalizacijos aliarmo galima ir 
neišgirsti.  
 
 Ši sistema infomuoja apie Jūsų automobilio 
saugumo būklę telefonu – skambučiu, SMS žinutėmis. 
 
 Sistemą galima pilnai valdyti telefonu. 

 



Sistemos sandara ir diegimas 

    Sistemą sudaro: 
 
1. Centrinis blokas 
2. Integruotas GSM komunikatorius 
3. Sirena 
4. Vidinio posvyrio jutiklis 
5. Smūginis jutiklis 

 
  
 
 
 

Sistemą lengva įdiegti – sutaupysite laiko ir pinigų. 
Reikalinga  tik minimali integracija. 



Apsaugos sistemos valdymas GSM ryšiu 

  

SMS žinute Skambučiu Programėle 



GSM komunikatoriaus funkcijos 

Visa tai galite atlikti telefonu: 
     
1. Įjungti/išjungti singnalizaciją 
2. Užvesti/išjungti variklį (reikalingas papildomas modulis) 
3. Gauti priminimą apie įjungtą apsaugos sistemą 
4. Blokuoti variklį 
5. Valdyti Webasto šildytuvą (reikalingas papildomas modulis) 
6. Gauti automobilio buvimo vietą (naudojat GSM  arba GPS) 
7. Keisti periodinį būklės raportavimą 
8. Keisti GSM komunikatoriaus nustatymus 

 
Jei įsijungs aliarmas: 
Tuo pat metu sulauksite skambučio ir SMS žinutės su aliarmo įsijungimo priežastimi. 
  



Nemokama programėlė Jūsų išmaniajam telefonui 

   Jos pagalba galėsite valdyti visas apsaugos sistemos funkcijas. Programėlę galite nemokamai 
parsisiųsti iš Android Market arba Apple Appstore. 



Automobilio buvimo vietos nustatymas, maršrutų sekimas naudojant kompiuterį  

Įsigiję sistemą gausite 
prisijungimus prie interneto 
svetainės, kurioje matysite: 
 
1.  Jūsų automobilio 

buvimo vietą; 
2. Važiavimo maršrutus. 

(pažymėti mėlynai) 

http://orange.gps-trace.com/ 

http://orange.gps-trace.com/
http://orange.gps-trace.com/
http://orange.gps-trace.com/


Apsaugos sistemos būklės stebėjimas kompiuteryje realiu laiku 

Įsigiję sistemą gausite 
prisijungimus prie interneto 
svetainės, kurioje matysite: 
 
1.  Apsaugos sistemos 

būklės ataskaitas; 
2. Veiksmų laiką, vietą 

žemėlapyje (pvz. kada ir 
kur  sistema buvo 
išjungta ir įjungta) 

http://alarmserver.net/ 

http://alarmserver.net/


Visi SECOLINK produktai jungiasi į vieną tinklą 

Galima apsaugoti: 
-Apartamentus, namus, vilas; 
-Vasarnamius, parduotuves, biurus 
-Automobilį ir visą autoparką 
 
Kaip veikia: 
-Skirtingos sistemos siunčia ataskaitas 
tuo pačiu formatu; 
-Viskas valdoma ta pačia telefono 
aplikacija; 
-Apsaugos sistemų stebėjimas vyksta 
“vieno lango” principu. 
 
Kam tai naudinga? 
-Turto savininkui: visa nuosavybė yra 
stebima naudojant 1 aplikaciją ir 1 
serverio sąskaitą; 
-Montuotojams: visos sistemos gali 
būti prižiūrimos nuotoliniu būdu. 



Visi SECOLINK produktai jungiasi į vieną tinklą 

Stebėjimo duomenys pasiekiami vienu 
prisijungimu: 
-Automobilio maršrutų sekimo žemėlapis; 
-Vaizdo įrašai, įrašyti įsijungus aliarmui; 
-Apsaugos nuo įsilaužėlių sistemos įvykių 
žurnalas; 
-Užfiksuotų judesių įvykių žurnalas. 
 
 
 



Visi SECOLINK produktai jungiasi į vieną tinklą 

Namų apsaugos sistema yra pilnai valdoma mobiliaja aplikacija. 



Visi SECOLINK produktai jungiasi į vieną tinklą 

Vasarnamių apsaugos sistema yra pilnai valdoma mobiliaja aplikacija ar skambučiu. 



Visi SECOLINK produktai jungiasi į vieną tinklą 

Išbandykite sistemą internete: 
www.alarmserver.net 
El. paštas: user@alarmserver.net 
Slaptažodis: demodemo 

Automobilių apsaugos sistema “GSW CAN” yra pilnai 
valdoma mobiliaja aplikacija ar skambučiu. 

http://www.alarmserver.net/


Kodėl verta išbandyti Secolink GSM apsaugos sistemą? 

1. Ši apsaugos sistema yra adaptyvinė – ją lengviau sumontuoti, sutaupomas laikas ir 
pinigai.  

2. Labai patogus valdymas telefonu, naudojant aplikaciją 
3. Aplikacija leidžia pridėti ir valdyti ne tik transporto priemonės apsaugos sistemą, bet ir 

patalpų, biurų.  
4. Matysite Jūsų automobilio buvimo vietą ir maršrutus 
5. Galėsite pastoviai stebėti visų Jūsų turimų apsaugos sistemų įvykių žurnalus, dabartinę 

būklę ir istoriją. 
 


