
CONTROLO TOTAL DA SUA CASA E DOS
SEUS BENS NA PALMA DA SUA MÃO!

Controle toda a sua casa
através do seu telemóvel.

O TC24 é uma unidade GSM que permite a 
interação entre o utilizador e o dispositivo 

instalado. 

Este dispositivo permite-lhe, através de 
chamada de voz, sem qualquer custo, ativar o 
seu alarme, abrir portões, acionar sistemas de 
rega e ter controlo total sobre a segurança dos 

seus bens.

PORTÕES SISTEMAS DE REGA ALARMES

Este comunicador representa a forma mais fácil e económica de oferecer a 
segurança e a comodidade que necessita nos dias de hoje. . 



FUNCIONALIDADES:

Especificações técnicas:

www.novatronica.com
Rua da Aldeia Nova Nº 141
4480-105 Árvore | Vila do Conde | PORTUGAL
Tel. (+351) 252 240 770     Fax.(+351) 252 240 779
info@novatronica.com

ATIVAR ALARME
Através de chamada, o dispositivo reconhece se o 
seu número é um número autorizado. O equipamento 
executa a ativação do seu alarme. Depois, irá receber 
um SMS com indicação do estado do alarme.

ALERTA DE ALARME
Se o seu alarme detetar qualquer movimento e 
acionar a sirene de alerta, o TC24 enviará um SMS.

ATIVAÇÃO DE DISPOSITIVOS
É possível ativar remotamente outros dispositivos. O 
sistema possui saídas que permitem, por exemplo, 
ativar a abertura de portões automáticos de 
condomínios, sistemas de rega, etc;

AUTOMAÇÃO
As entradas do TC24 possibilitam ligações de sinal 
digital, o que é o ideal para a automação industrial, 
gerando o envio de alertas por SMS.

Alimentação
Micro Controlador

Módulo GSM
Bateria

Entradas digitais
Saídas

Antena GSM
Firmware OTA

Dimensões

12 a 24V  AC/DC
PIC 32 MX
SIM 800H

250 mAh | 3.7V
4  

2 (relé)
Interna
GPRS

110 x 75 x 20 mm

IMPORTAÇÃO DE DADOS
Importe para o TC24 os contatos e horários 
autorizados de forma mais simplificada através da 
plataforma online TC Remote totalmente gratuíta.
NOTA: O cartão GSM colocado no TC24 tem que ter 
ativo o tráfego de dados de Internet para comunicar 
coma plataforma


