
 

  

• Sensplorer X/M/S Ana Modülü 

atanmış ve GSM numarası 

girilmiş kullanıcılara SMS 

gönderebilmek için modem 

modülü kullanır 

• Sensörlerde durum değişikliği 

şayet atanan zaman 

aralığındaysa atanmış kullanıcı 

gruplarındaki kullanıcılara 

bildirilir 

Sensplorer GSM Modem Modülü, hem 
SMS ile sensör durum değişikliği bildirimi 
için kullanılır. 
 
Sensplorer üzerinde tanımlı sensörler, 
yaratılan kullanıcı gruplarına atanırken bu 
sensörlerdeki değişikliklerin bildirim 
seçenekleri de (e-posta, SMS , telefon 
araması) her bir sensör için ayrı ayrı 
seçilebilir. Değişik kullanıcı gruplarında aynı 
sensöre dair bildirim değişik atanabilir. 
Yaratılan kullanıcı grubunu kullanan 
kullanıcı ise yapılan atamalara göre bildirim 
alırlar.  
 
Kullanıcıların bildirimleri belli zaman 
aralığında yapılması da yine yaratılan 
kullanıcı grubu tanımlanırken oluşturulur. 
Sistem genelinde tanımlanacak Mesai İçi ve 
Mesai Dışı tanımları da sensör bildirimleri 
tanımlanırken atanabilir. 

CE P  T E L E F O N UN A  ME S A J 

v e  A R A M A  

Sensplorer  X/M/S Ana modüller 

izledikleri sensörde bir durum 

değişşikliği algılarsa bunu SMS 

veya arama ile atanan kişilere 

bildirir 

 

SMS metin mesajı standart 

özellik olup telefon arama 

isteniyorsa buna dair lisans 

sisteme eklenmelidir. 

 

İletilen test mesajında durum 

değişikliği yaşanan sensöre dair 

tüm bilgiler ve sensör değeri de 

açıkca belirtilir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www .sens p lo rer .com .t r  

Genel Özellikler 
GSM Modem Modulü 
Güç Girişi : 12V DC CAN hattından 
Enerji Tüketimi : max. 3 Watt 
Çalışma  : 0 °C  ile  +70 °C  arası 
Montaj  : Duvara montaj 
Boyut(E*B*D) : 75 x 110 x 36 mm 
USB Port  : USB 2.0 
RS-232 DB9 : 115,200 bps 
 

 
 

 

Sensplorer 

SPx-GSM 

Sensplorer GSM Modem Modülü 
 



 

 

A RG E  

Sensplorer ürün ailesi 

TÜBİTAK-TEYDEB destekli 

olarak tamamlanmış bir MEG 

projesidir. Tüm donanım ve 

yazılım tasarımı ve geliştirmesi 

MEG tarafından yapılmıştır. 

Projelere özgü modül ve 

sistem tasarımı geliştirme 

becerisi ve know-how kendi 

özkaynaklarınca yapılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farklı  istek,ta lep ve  

öner iler in iz  iç in 

lüt fen biz imle 

temasa geçin… 
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