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Gruppe 62

GSM sender / mottaker
Art nr
Simply max P01
Simply max P01
med moulær
kontaktorer

Mål, bredde

Varenummer

3 moduler, 54 mm

6251704

5 moduler, 90 mm

6251705

Mål, bredde

Varenummer

3 moduler, 54 mm

6251707

Tekst
Gsm sender/mottaker m/ 2 innganger og 2 utganger 2 x
NO 8A potesialfrie kontakter
Gsm sender/mottaker m/ 2 innganger, 2 utganger 2 x NO
8A potesialfrie kontakter, og 2 modulær kontaktorer 2P
25A/250V

Funksjoner for P01
‐
Slå av/på releene med eller uten forsinket ut.
‐
(forsinket ut kan settes fra 1 sek til 600 minutter).
‐
2 alarm innganger for varsel via SMS, parallell

Inngang og aksess kontroll
Art nr

Tekst

Simply max P02

Gsm sender/mottaker m/ 2 innganger og 2 utganger 2 x
NO 8A potesialfrie kontakter

Funksjoner for Max Simply MAX P02
‐
Bruke telefonnummer som identifikasjon for å aktivisere rele 1 og/eller rele 2
‐
Inntil 500 telefonnummer kan settes opp som brukere
‐
Sette tid på impuls for aktivisering av rele fra 1 ‐ 9999999 sek
‐
Forsinket ut fra 1 ‐ 999999999 sek
‐
Konfigurasjon via PC
‐
Mulig å legge til og fjerne brukere via SMS
Enkel adgangs administrasjon. Inntil 500 brukere kan registreres. Benytter mobilens nummer identifikasjon for å
aktivisere releet. Ingen kort administrasjon, ingen mistede nøkler. Kan enkelt plasseres på innsiden av døren eller i
en kapsling og dermed være sikker mot vandalisme.

Varmestyring
Art nr

Tekst

Simply max P03

Gsm sender/mottaker m/ 2 innganger og 2 utganger 2 x
NO 8A potesialfrie kontakter

Mål, bredde

Varenummer

3 moduler, 54 mm

6251708

Simply MAX P03 temperatur regulator
System
‐
Sette passord for SMS‐kommandoer;
‐
Se status på utgangene
‐
Avlese temperatur;
‐
Overvåke statusen til temperatur sensoren og rapportering av feil.
Temperaturkontroll
‐
Oppvarming eller avkjøling;
‐
Evne til å slå av og på regulatoren (ON / OFF).
Temperatur alarm
‐
Alarm hvis temperatur overskride maksimal og minimal innstilt temperatur
‐
Meldinger til 5 telefonnumre;
‐
Aktivere / deaktivere alarmfunksjon (ON / OFF);
Frost sikring
‐
Aktivere / deaktivere antifrostfunksjon (ON / OFF);
‐
Aktivert funksjonen er aktiv til tross for aktiv temperaturkontroll.
Utgang OUT
‐
Separate driftsmoduser: SMS / ALARM:
SMS: utgang styres direkte via SMS‐kommandoer
ALARM: utgang styres av temperatur alarmer
Input IN
‐
Navngi inngangene
‐
Valg av alarm ved inngang går høy, inngang går lav, inngang går høy/lav
‐
Inntil 5 telefoner kan motta alarmen på inngangene.
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Gruppe 62

Art nr

Tekst

Simply max P04

Gsm sender/mottaker m/ 4 innganger og 4 utganger 4 x
NO 8A potesialfrie kontakter

Mål, bredde

Varenummer

4 moduler, 72 mm

6251709

Simply MAX P04:
GSM sender / mottaker med 4xNO releer hver på
inntil 8A og 4 innganger for varsel.
Funksjoner for P04
‐
Slå av/på releene med eller uten forsinket ut.
‐
(forsinket ut kan settes fra 1 sek til 600 minutter).
‐
4 alarm innganger for varsel via SMS
‐
Parallell varsel for inntil 5 mottakere
‐
Forespørsel om status på ut og innganger
‐
Skrive navn på inn og utganger
‐
Beholder status på utganger etter strømbrudd
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