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KNT ‐ HST
Yatalak, yaşlı, hasta yada bakıma muhtaç kişilerin acil durumda ilgililere tek tuşla
otomatik telefon arama yapıp sesli mesajı okuma, SMS yollama, uzaktan evdeki
cihazları kontrol etme, kapı-su-elektrik açma, kamerayla cepten, tabletten,
bilgisayardan gece/gündüz izlenebilmeleri amacıyla kullanılan sistemlerdir.
.
Sabit başucu anahtarı, banyo ipli buton, kablosuz bileklik yada uzaktan kumanda ile tek
tuşa basarak ilgili kişilere otomatik sesli acil arama yapılır, yedek hat olarak yada sabit
telefon olmayan yerlerde cep telefonu hattı ile tüm alarmlar ayrı ayrı açıklamalarla SMS
olarak gönderilir, uzaktan mekana SMS yollayarak dış kapı, elektrik yada su açılır,
kapatılır. Sistemde tüm parçalar ihtiyaca göre modüler olarak eklenip çıkartılabilir.
Çoğunlukla soketleri takıldığında çalışmaya hazırdır.
.
Özel UPS eklendiğinde elektrik kesintisinde de çalışır, istenirse ortama acil aydınlatma
sağlar, küçük bir 220V cihazı çalıştırır (telefon şarjı vb..)
.
Ev Dışı Takip ve Acil Durum Sistemi ile, kişi yanına aldığı GSM tabanlı ufak bir cihazla,
WEB üzerinden takip edilebilir. İmdat butonuna bastığında, belli bir bölgeden çıktığında,
düştüğünde vb.. alarm yollanır. 7gün 24 saat alarm haberalma merkezinden de
izlendiğinden, acil durumda bulunduğu noktaya ambulans yollanabilir.

PAKET-1 : SABİT HATLI TELEFON ARAYICI
( KNT-TEL-HST )

Mekandaki sabit telefon hattına bağlanan ses kayıtlı bir acil
durum telefon arayıcı ile cihazın üstündeki butona yada
uzaktan kumanda butonuna basıldığında aşağıdaki
işlemler otomatik olarak yapılır :










Mekandaki tüm telefonlar kesilir
Kayıtlı telefonlar sırayla tek tek aranır
Önceden kaydedilmiş acil durum mesajı okunur
( Örnek: “Lütfen anneme uğrayın, acil durum “ )
Aranan telefon meşgulse tekrar aranır
Cihazın üzerindeki LED , karanlıkta da bulunması
için sürekli yanıp söner
Devreye alma gerekmez, fişe ve telefona
takıldığında çalışmaya hazırdır
İstenirse kumanda yerine bileklik de kullanılabilir
İstenirse elektrik kesintisinde de çalışması için özel
UPS kullanılabilir
Sistemde kendini test ve periyodik mesajlar
bulunmaz ( Bkz. Paket-2 )

PAKET-2 :GSM VE SABİT HATLI TELEFON
ARAYICI (KNT-GSM8-HST)
* Paket-1 in, SMS modülü ve akü eklenmiş, üst
modelidir
* Alarmda GSM hattı üzerinden ilgili alarmı bildiren
farklı birer SMS yollar “Anne, acil durum “
*. Sabit hat üzerinden 5 telefona önceden
kaydedilen tek bir genel sesli mesajı okur.
* Telefonlar meşgulse, diğer numaraya geçer, sonra
tekrar arar.
* GSM-SMS tabanlı olduğundan, sabit hat
istenmezse, istenen yere kolayca taşınabilir
* Özel kesintisiz güç kaynağı kullanılırsa, elektrik
kesintisinde de haber verir
* Sistem kendi kendini test eder, çalıştığını haftada
bir SMS ile bildirir
* Opsiyonel olarak herhangi bir cihaz uzakta açılıp
kapatılabilir (Örnek: Dış kapı, elektrik-su, siren vb..)
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OPSİYONEL SİSTEMLER :

OPSİYONEL EKİPMAN :

1- Kamera sistemi ile WEB den ve
cep/akıllı tabletten izleme. ( Altta )
1 gece görüşlü kamera + kayıt cihazı +
5m kablo + telefon ile uzak devreye
alma (İstanbul, Kadıköy civarı ücretsiz
devreye alma) (KNT-HST-CAM )

5- Saat tipi acil durum
buton farkı

2- Mekanda uzun süre hareket yoksa
alarm veren sistem.

8- Gaz kaçak dedektör

3- Temel hırsız alarm sistemi
(1 dedektör, 1 dış siren, tuştakımı,
telefon arayıcı, akü, 8m kablo dahil,
montaj hariç)
4- Ev dışı takip ve acil durum sistemi.
Kişi yanına aldığı GSM tabanlı ufak bir
cihazla, WEB üzerinden takip edilebilir.
İmdat butonuna bastığında, belli bir
bölgeden çıktığında vb.. alarm yollanır.
7gün 24 saat alarm haberalma
merkezinden de izlendiğinden, acil
durumda bulunduğu noktaya ambulans
yollanabilir.

6- Yangın dedektör
7- Su kaçak dedektör

9- Dahili siren ve duyma özürlüler
için flaşör
10- Harici siren
11- Uzaktan dış kapı/ su / elektrik /
klima açma. Sadece GSM modülü
ile
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