
GSM A22 
 
GSM A22 är fullmatade med innovativa lösningar 
för full kontroll av din sommarstuga, arbetsbod  
med mera.  
Trådlöst styrning av 4 st grupper 220 VAC  modu-
ler med hjälp av SMS-meddelande. 
Den inbygga frostvakten  talar om för dig när det 
är dags att skicka ett SMS och aktivera den in-
byggda termostaten. Detta spar energi då värmen 
endast är på när den behövs. 
Reserv batterierna ger A22 tillräckligt med kraft 
under lång tid och varna samtidigt med ett SMS 
om strömavbrott har uppstått     
De två ingångar  kan användas för brandvarnare, 
magnet kontakter eller  rörelse detektorer. 
Aktivering / avaktivering  av A22 som larm görs  
med SMS . 
A22 är förprogrammerad från fabrik och aktiveras 
med ett enkelt SMS. Omprogrammering av  A22 
görs med SMS meddelande. Samtliga  fabriksin-
ställningar kan omprogrammeras. 

           
          - Fjärrstyrd värme för fritidshus,  
          arbetsbodar m.m. med larmfunktioner. 
 
          - Styrning av max 4 st grupper tråd-
          lösa NEXA vägguttag eller  mottagare  
          för inbyggnad. 
 
          - Inbyggd frostvakt. 
 
          - Inbyggd termostat med lokal styrning 
          på fronten. 
           
          - Larmfunktioner.  
 
          - Meddelanden som SMS till  
          max. 8 mobiltelefoner. 
 
          - Alla parametrar programmerbara 
          med SMS meddelande. 
 
          - Ingångar för brandvarnare, magnet
          kontakter, IR detektorer eller dylikt,. 
 
          -Reservdrift med standardbatterier.  

Data GSM A22 
 
4 st kanaler för styrning av NEXA trådlösa 
mottagare i vägguttag eller för inbyggnad. 
Endast kanal 1 styrs av den inbygga termosta-
ten  
2 st ingångar, varav ingång 1 är avsedd för 
batteri matade  rörelse detektorer och ingång 2 
för brandvarnare. Flera rörelse detektorer och 
brandvarnare kan anslutas 
2 st indikeringar  för drift och installation. 
 
Drivspänning : 6 VDC. 
Batterier 3 st typ: AA ( 15A,LR6) 
Strömförbrukning :  
           typiskt 20 mA i  viloläge 
           typiskt 100 – 300 mA vid uppkoppling 
Mått 70 x 170 x 20 mm ( b x h x d ). 
Temp område: -20 till 65ºC. 
Kapsling : plastlåda. 
 
Artikel:          7501 med laddare & antenn
                       & 1 st NEXA 3500W 
                                  . 
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