
Flere bruksområder

Funksjoner

Ved å sende SMS kan man:
- Sette PÅ/AV automatisk styring
- Overstyre automatisk regulering
- Sette PÅ/AV kanaler
- Spørre om temperatur
- Velge/omprogrammere kanaler til plugger
- Spørre etter status (STATUS?)

Bruk

Styring av maks 4 grupper av trådløse 
strømplugger eller relé mottakere.
Innebygd frostvakt.
Innebygd termostat med lokal styring 
på fronten.
Spørrefunksjon om aktuell temperatur.
Plass til 8 mobilnummer for SMS-varsling.
All programmering foregår gjennom 
SMS-melding.
Innganger for varsling av innbrudd og 
brann.
Kan varsle nettavbrudd.
Reservedrift med standardbatterier.

Mange fordeler

GSM-A22 har en komplett funksjon med 
varmestyring for hus, hytter og andre 
boenheter. Den har trådløs styring med 
4 grupper av 230 VAC moduler med hjelp
av SMS meldinger. Den innebygde frost- 
vakten passer på for deg når det er tid å
sende en SMS melding. Når du mottar 
meldingen, kan du aktivere den innbygde 
termostaten. Dette vil da spare energien 
når varmen har oppnådd et ønsket nivå. 
Reserve batteriene gir A22 tilstrekkelig med 
strøm under lang tid, og varsler samtidig 
om at et strømbrudd har oppstått.
Det er to innganger som kan brukes til
brannvarsleren, magnetkontakter og 
bevegelsedetektorer. 

Med en SMS melding kan du aktivere og
deaktivere A22 enheten. A22 er fabrikks- 
programmert og kan kjøres i gang med en 
enkel SMS melding. Eventuell om- 
programmering av A22 gjøres med SMS 
melding. Samtlige fabrikksinnstillinger kan 
omprogrammeres.

- Enkel montering, uten programmering
- Trenger tomt SIM-kort med abonnement

(uten bruk av PIN-kode)
- Styrer 4 kanaler med strømstyringsplugger
- Hver kanal kan ha mange plugger
- Temperaturføler for kontinuerlig temperatur

måling
- Automatisk frostsikring, dvs. fra +3 til +7°C

på kanal 1

Nå med mulighet for trådløse detektorer: Innbrudd, Brann, Vann

 Varmestyring HeatLink A22
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GSM-A22 Heat-Link
Fjernstyrt varme-
regulering for hus, 
hytter og andre 
boenheter

GSM-standardpakken inneholder

Pakken kan kompletteres med:

Ved å sende SMS kan man:
- Sette AV/PÅ automatisk styring
- Sette AV/PÅ alarmanlegget
- Overstyre automatisk regulering
- Sette PÅ/AV kanaler
- Spørre om temperatur
- Velge/omprogrammere kanaler til plugger
- Spørre etter status 

Dessuten er det mulig å:
- Angi flere mobilnummer som får melding
- Sette inn og/eller slette ett passord
- Få varsling fra 2 kanaler

(Eks. innbrudd og brann)
- Mikrofonfunksjon ved alarm
- Forandre temperaturgrensene

Virkemåter

- 1 GSM-A22 sentral
- 1 Nettadapter for 230 Vac
- 1 Strømstyringsplugg

- Flere strømstyringsplugger
- IR og røkvarslere for alarmering
- Nå med innebygget oppladbart batteri

som gir reservestrøm i ca. 12 timer
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Ved riktig bruk er den               
inntjent på få år


