
paabSMS
Fjärrstyrt GSM-relä med 
2 in/utgångar

paabSMS fjärstyrt GSM-relä
och app.

Denna produkt gör det möjligt att på 
avstånd styra dina elektriska appa-
rater över GSM-nätet med hjälp av 
en mobiltelefon eller en fast telefon. 

Egenskaper
• Temperaturfunktioner såsom övervakning, 

larm och temperaturstyrning av reläer.

• Styr reläerna via SMS eller telfonsamtal.

• Två ingångar som kan konfigureras att styra 
reläerna eller skicka larmrapporter.

• Kan användas kostnadsfritt vid styrning via 
telefonsamtal då enheten inte svarar på sam-
talet.

• Låg effektförbrukning och god täckning med 
sin  externa antenn.

• IP67 klassad, lämplig att användas utomhus.

• Funktion för att fördröja påslagning av reläer-
na framåt i tiden (1 minut - 99 timmar).

• Båda reläerna kan konfigureras var för sig 
med sin egen timer-tid och fördröjd påslag-
ning.

• Ändra inställningar enkelt och lägg till behöri-
ga telefonnummer på distans via SMS.

• 4 inställningar för hur/om enheten ska skicka 
tillbaka verifikations-SMS.

• Upp till 5 st telefonnummer som är behöriga 
att styra reläerna samt ta emot larmrapporter.

• 4-siffrors lösenord när enheten kontrolleras 
med SMS = obegränsat med användare via 
SMS.

• Enheten kan konfigureras så den kommer 
ihåg reläets tillstånd efter strömavbrott.

• Flera SMS-sändare kan kopplas mot samma 
app.

Beskrivning
paabSMS gör det möjligt att på distans få t.ex. nivålarm 
och även aktivera en pump över GSM-nätet med hjälp av 
en mobiltelefon eller en fast telefon. Den kan kopplas ihop 
med nästan all elektrisk utrustning och låter dig stänga av 
och på dem via telefonsamtal eller SMS. Enheten har två 
ingångar som kan konfigureras att styra de två reläerna 
eller skicka larmrapporter. 

paabSMS utvecklas och slutmonteras i Sverige.
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Tekniska data paabSMS

Matningsspänning DC version: 5-35VDC
AC version: 110-230VAC

Drifttemperatursområde -25 °C till +70 °C
Mätbar temperatur -35°C till +99 °C
Temperaturprecision ± 1°C
Effektförbrukning Nominellt < 0,3W
Ingångar 2x N.O. / N.C. ingångar
Utgångar 2x N.O. / N.C. reläer
Reläer 2x 10A 250VAC / 10A 30VDC (resistiv last)
SIM-korts typ mini-SIM

Inbyggd timer 2x 1 sekund - 999 timmar
Timerns precision Max 3% fel
Minne 5 behöriga telefonnummer
IP-klass IP67 (lämplig utomhus)
Dimensioner 90 x 122 x 40 mm

GSM-band 850/900/1800/1900 MHz
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