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PGM-03

800-110

Profesionální GSM modul – 4x4
    - 4x výstup (1x relé, 3x OC)
    - 4x vstup oddělený optočlenem
    - až 250 čísel pro zasílání poplachu / ovládání
    - funkce alarm, ovládání, časovač, atd.
    - rozměry pouhých 66x47x22 mm, plastový box

PGM-03M

800-120

Mini GSM modul- 2x2
    - 2x výstup (1x relé, 1x OC)
    - 2x vstup oddělený optočlenem
    - až 250 čísel pro zasílání poplachu / ovládání
    - funkce alarm, ovládání, časovač, atd.
    - rozměry pouhých 66x47x22 mm, plastový box

PGM-02

800-100

Modul 5x GSM relé
    - 5x výstup (5x relé NC+NO) – ovládáné SMS
    - postupné zapnutí – eliminuje proudový náraz
    - vhdoné jako resetátor, apod.
    - napájení 12V, výchozí tvar SMS nastaven
    - volitelně plastová krabice IP55

PGM-03C eco

800-162

Ekonomický GSM klíč - ovládání
    - 1 výstup (relé) ovládáný prozvoněním zdarma
    - neomezené množství uživatelů
    - ovládat může libobovolné číslo
    - nejmenší GSM klíč na trhu – jen 66x47x22 mm
    - 6 pracovních režimů, snadné nastavení

PGM-03C

800-160

GSM klíč – ovládání pro brány a vrata
    - 3x výstup (1x relé, 2x OC) – ovládání zdarma
    - 1x vstup zasílající SMS 
    - 250 oprávněných uživatelů - autorizace
    - nejmenší GSM klíč na trhu – jen 66x47x22 mm
    - nastavení ZDARMA  na www.mojeNastaveni.cz

GSM zasuvka
PROFI

800-180

GSM ovládání spotřebičů s termostatem
    - zásuvka ovládaná prozvoněním, SMS, teplotou
    - až 5 oprávněných uživatelů
    - funkce termostatu – udržování teploty
    - funkce časovače – sepnutí na, nebo za daný čas
    - oznámení výpadku napájení (má zálohování)

GSM zasuvka
ECO

800-182

GSM ovládání spotřebičů
    - zásuvka ovládaná prozvoněním, nebo SMS
    - mohou ovládat oprávnění uživatelé
    - funkce časovače – týdenní režim
    - zabezpečeno PINem, nastavení pomocí SMS

RM03-1B

800-510

Externí relé pro řadu PGM-03
    - 1x NO kontakt, max. 50V / 0.5A
    - připojení na konektor externích relé
    - volitelně II. nebo III. Kanál
    - rozměry jen 20x10x5 mm

RM03-3DIN

800-530

Externí relé pro řadu PGM-03
    - 3x přepínací kontakt 250V / 10A
    - připojení na konektor externích relé
    - II. až IV. Kanál
    - provedení na DIN (lze sundat)
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ZD-1203

100-030

ZDROJ 12VDC/300mA nestab.
    - napájení GSM modulů z 230V
    - provedení adaptér do zásuvky

ZD-15-12

102-010

ZDROJ 12VDC/1,2 A na DIN lištu
    - napájení GSM modulů z 230V
    - provedení na DIN lištu
    - profesionální zdroj s certifikátem

ZD-2412spin

103-050

Modul zdroje 24VAC na 12VDC
    - vstup :    15-24VAC / 24VDC
    - výstup : 12VDC, 0.5A
    - umožňuje napájení modulů přímo z pohonu
    - skvělé rozměry – 60x20x10mm

PGM-02 box

200-210

Montážní krabice pro PGM-02
    - plastová krabice
    - krytí IP55
    - rozměry 153x110x66

DIN 20cm

800-650

DIN lišta pro montáž
    - ocelová DIN lišta
    - délka 20cm
    - pojme 1x PGM-03 + relé modul RM03-3DIN

PGM-03 DIN

200-205

Set pro montáž PGM-03 na DIN lištu
    - obsahuje 2x držák na DIN + 2x šroub
    - uchycení všech modelů PGM-03 na DIN

PGM magnet

820-110

Magnetický kontakt NC
    - v klidu sepnuto
    - pro hlídání otevření dveří, nebo krytu pohonu

Čtečka SIM 1

890-115

Čtečka SIM karet do USB
    - editace seznamu tlf. čísel
    - editace a mazání SMS
    - změna a deaktivace PIN kodu
    - podpora Win 98, ME, XP, Vista
    - Software v angličtině

GSM ant 1

810-110

GSM anténa 1
    - SMA konektor, 900/1800 MHz
    - úhlová, délka asi 5cm
    - kvalitní, značková anténa

GSM ant 3

810-130

GSM anténa 3
    - externí anténa pro zlepšení signálu
    - SMA konektor, 900/1800 MHz
    - délka kabelu 2m

GSM ant 4

810-140

GSM anténa 4
    - externí anténa pro zlepšení signálu
    - SMA konektor, 900/1800 MHz
    - provedení pro přilepení na sklo – plochá
    - délka kabelu 2,5m
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GSM ant 2

810-120

GSM anténa 1
    - SMA konektor, 900/1800 MHz
    - délka asi 5cm
    - kvalitní, značková anténa

RM03-1DIN

800-520

Externí relé pro řadu PGM-03
    - 1x přepínací kontakt 250V / 10A
    - připojení na konektor externích relé
    - I. až IV. Kanál – nastavení přepínačem
    - provedení na DIN (lze sundat)

Průch. PG9

200-221

Průchodka pro kabel
    - rozměr PG9
    - vhodná pro PGM-02 krabici apod.

ZD-121400

100-080

ZDROJ 12VDC/1400mA nestab.
    - napájení GSM modulů z 230V
    - provedení adaptér do zásuvky

ZD-1205

100-050

ZDROJ 12VDC/500mA nestab.
    - napájení GSM modulů z 230V
    - provedení adaptér do zásuvky

DIN 10cm

800-655

DIN lišta pro montáž
    - ocelová DIN lišta
    - délka 10cm
    - pojme 1x PGM-03 nebo 1x relé RM03-3DIN
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