
SMS brána pro odesílání 
SMS z ostatních produktů 
HW group

SMS-GW3 LTE

Ušetřete náklady a starosti s administrací, používejte pouze jednu SIM kartu 
pro odeslání SMS poplachů ze všech zařízení. 

SMS-GW3 LTE je LAN brána pro odesílání poplachových SMS z produktů HW 
group. Odesílejte alarmové SMS ze všech HW group zařízení na LAN. Nepotřebuje 
žádný software, funguje po LAN na úrovni Box-2-Box (Peer-to-Peer). 

Každé zařízení může odeslat poplachovou zprávu na jiná telefonní čísla. 

Pomocí SMS-GW3 LTE odesílají SMS také software aplikace od HW group 
(HWg-Trigger, HWg-DCD) a online služba SensDesk.com. 

K dispozici je plug-in pro odesílání SMS ze systému Nagios.

SMS brána pro Váš 

účet na online službě 

SensDesk.com

Lze použít ve spojení 

s HWg-Trigger, který vás 

pomocí SMS upozorní 

na výpadek jakéhokoliv 

zařízení na síti.

Lze použít ve spojení 

s HWg-DCD2, které 

pošle textovou zprávu při 

neoprávněném otevření 

dveří do rozvaděče.

I bez připojení do 

Internetu odešle SMS ze 

všech zařízení v LAN.

Stačí jedna SIM karta 

pro všechny HW group 

produkty.

Lze použít jako SMS 

bránu pro HWg-Trigger, 

HWg-DCD2, Nagios 

a další.

LAN

Web server

GSM/GPRS

SNMP

Využitelné 
v Industry 4.0

Kompatibilní 
s portálem 
SensDesk

Kompatibilní 
s produkty 
třetích stran

LTE

https://www.hw-group.com/cs
https://www.hw-group.com/cs/node/9486


•  Pro odesílání SMS nepotřebuje žádný software. Box-2-Box 

režim funguje po síti LAN jako Peer-to-Peer.

•  Kompatibilní zařízení: HWg-PWR 3/12/25, HWg-WLD, 

Poseidon2 a Damocles2, IP WatchDog2.

• Kompatibilní software: HWg-DCD2, HWg-Trigger, Nagios.

• Kompatibilní služby: SensDesk.com.

• Konfigurace přes web rozhraní.

•  Příjemce (telefonní číslo) textové zprávy se nastavuje 

v zařízení (software). Z jediné SMS-GW3 LTE tak lze 

odesílat zprávy desítkám různých příjemců.

•  Nedostatečný signál u zařízení můžete vyřešit externí anténou.

•  Pro programátory HWg-SDK (obsahuje příklady použití 

produktu pro Borland C++ Builder, MS Visual C, VB, Delphi, 

C#, PHP, JAVA).

Základní vlastnosti

Varianty a související produkty
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Fronta zpráv

Fronta pro SMS zprávy 100 zpráv

Parametry

Napájení 9–15 V / 0,4 A

Rozměry 92 × 76 × 31 mm

Provozní podmínky -10 °C až +65 °C (+14 °F až +149 °F)

Podporovaný SW HWg-PDMS, HWg-Trigger

SMS-GW3 LTE
Standardní balení obsahuje 
SMS bránu, externí 3m 
anténu a napájecí adaptér.

Poseidon2 3468
Vzdálený dohled a řízení 
pro průmyslové aplikace 
s relé výstupy 230 V / 16 A.

STE2
WiFi a Ethernet senzor 
teploty a vlhkosti s DI vstupy. 

SensDesk
Monitorovací a kontrolní 
portál pro vaše projekty IoT.

HWg-SH4
Systém pro řízení přístupu 
do datacenter, komerčních 
objektů, kanceláří atp.

Plugin config

SMS

SMS

Poseidon2

SMS-GW3 LTE

Back-Up UPS 12 V
Zálohovaný napájecí zdroj. 
12 V, 1,3 Ah.

Připojení

Ethernet 100 Mbit/s

IP protokoly ARP, TCP/IP (HTTP, netGSM)

Rozhraní *

FDD LTE pásma: B1/B3/B5/B7/B8/B20 
WCDMA pásma: B1/B5/B8 
GSM pásma: 900/1800  GPRS multi-slot class 12

Class 4 (33 dBm +-2 dB) for GSM900 
Class 1 (30 dBm +-2 dB) for DCS1800 
Class E2 (27 dBm +-3 dB) for GSM900 8-PSK 
Class E2 (26 dBm +-3 dB) for DCS1800 8-PSK 
Class 3 (24 dBm +1/-3 dB) for WCDMA bands   
Class 3 (23 dBm +-2 dB) for LTE FDD bands 

Anténa Externí, SMA Quad-Band, 3m

*  Vyberte si model odpovídající vaší lokalitě. O vhodném modelu se poraďte 
se svým distributorem.
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