Bis Electrónica Lda
Sistemas de Alarmes

GT Alarm tornou-se líder e fabricante de sistemas de protecção de viaturas!
Marca GT com 20 anos hoje, tornou-se sinónimo de segurança fiabilidade e tranquilidade.
Tudo isto graças à paixão, ao prazer de competir, de atingir objectivos e novos desafios.

VALE SEGURANÇA

Características

GT 990T GT 990.35T GT 990.36T GT 992T
ON/OFF com telecomando GT 883-884-889
Protecção de contactos de assento e top-case
Protecção de ignição
Protecção de deslocamento
Protecção PARKING PROTECTION
Saída para comandar sirene electronica
Saída para sinalização acustica ON/OFF
Saída para comando de modulos suplementares
Entrada para sensores CRASH E SOS
Sirene electrónica
Possibilidade de programar 12 sensores de via rádio
Led de sinalização Check Control
ON/OFF com comando original PLIP do veículo
ON/OFF com comando original CAN BUS do veículo
Desbloqueio de emergência através do telemóvel
Função teste rápido
Cartão SIM dados (M2M) integrado
Infomobilidade de e para o veículo
Localização via satélite (GPS)
Função CAR FINDER pânico
Antena GPS e GSM
Cablagem
Alimentação 12 V
Alimentação 24 V
Activação permanente
Bateria de emergência (auto-alimentada)
Bloqueio do motor com relé incorporada.
Saída para bloqueio do motor com relé auxiliar (12 ou 24V)
Protecção de contactos de portas,capot e mala

GT 992TE

GT 997

Simplicidade de Uso
Todos os pedidos ou informações de e para os veículos podem ser enviados via telefones móveis
por SMS ou computadores pessoais acedendo à sua área pessoal no website da GT.
No caso de uma tentativa de roubo, o GT Sat SYSTEM envia uma SMS para o seu número de
telemóvel /e-mail, onde informa sobre o dia e a hora da ocorrência, a causa do alarme, a
velocidade do veículo e a localização da viatura.
Tudo em tempo real.
A utilização deste serviço é recarregada facilmente através do cartão de uso "raspa e
recarrega", disponível em todos os centros autorizados GT.
Cada cartão dispõe de 30 000 créditos que lhe permitem proceder a várias operações de
comando para instruir o alarme à distância.

Serviço de Créditos
Cada operação requer o uso de um ou mais créditos, dependendo do tipo da função solicitada.
Portanto, é necessária a activação do sistema no site oficial da marca GT (www.gtalarm.it).
A validade dos créditos é de um ano e a seu termo, ou se os créditos estiverem a expirar antes
do periodo anual, será enviada uma notificação de advertência para realizar a renovação
atempadamente.

O cartão de créditos "raspa e recarrega", está disponível nos centros autorizados GT Sat SYSTEM.
Para serviços especiais de logística dedicada ao seu negócio de frotas, será possível usar as
recargas especiais MAXI.

Uma Vantagem Que Não Deve Ser Subestimada

Interface Web

http://www.bisalarmes.com

