
GSM FJÄRRSTYRARARE
FJÄRRSTYRT RELÄ

ÄNDAMÅL

MAX P01 är ett relä med inbyggd GSM-kommunikation som används till fjärrstyrning med hjälp av en mobiltelefon. 
Gör det möjligt att enkelt hantera och kontrollera tillståndet av utgångarna och enheter till regulatoringångarna.

Spänning
Ingångar

Antal
Spänningstollerans

Utgångar
Antal
Typ
Max. belastning

Kortplats

Arbetstemperatur
Anslutning                                       Skruvplint 1,5mm 2

Storlek                                             3 moduler (52 mm)

FUNKTION
Reläet är verksamt inom mobilkommunikationsnätet GSM 900/1800. För att kunna skicks SMS och utföra den önskade 
funktionen måste det ha ett giltigt SIM-kort. Reläet har två reläutgångar som aktiveras med aktiveringsfunktioner. 
Kommandon och meddelanden skickas via SMS mellan styrenheten och användartelefonen.
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FUNKTIONER
* Aktivera och inaktivera utgångarna. Exempel: WY1ON - aktivera utgång, WY2OFF - inaktivera utgång 2
* Tillfällig timerfunktion. Exempel: WY1ON S 30 - skifta utgång 1  en gång under 30 sekunder. (intervall 1-300 sek)
     WY1ON M10 - skifta utgång 1 under 10 minuter. (intervall 1-600 min)
* SMS på ingångsstatus skickas till mobiltelefonen. Exempel: WE1ON - Ingång 1 på, IN 2 OFF - Ingång 2 av
* Begär ingångs eller utgångs status.Example: WE1? Fråga om status för ingång 1. Svar WE1 ON / OFF WE1. 
    Fråga status för utgång 1. Svar OUT1 ON / OFF OUT1
* Lösenord (4 till 8 siffror). Vid användandet av lösenord måste lösenord anges för varje kommando, 
    till exempel 1234 WY1ON. konfigurations SMS-kommandon: PASSWORD ON - aktivera ett lösenord, 
PASSWORD OFF - avaktivera lösenordet. PASSWORD ON xxxxxxxx ändra lösenordet som PASSWORD 12345678
* Konfiguration av ingångar: vi anger ditt telefonnummer som du vill sända meddelanden till och vid vilken status:
     WE1! +46xxxxxxxxx ON - Information sänds till detta nummer när ingång 1 är på.
     WE1! +46xxxxxxxxx OFF - Information sänds till detta nummer när ingång 1 är av
     WE1! +46xxxxxxxxx NF - Information sänds till detta nummer när ingång 1 växlar läge.
* Förfrågningar om status för in- och utgångar. Exempel: WE1? - Fråga om status för ingång 1. Svar WE1 ON/OFF WE1;
    OUT 1? - Fråga om status för utgång 1. Svar OUT1 ON/OFF OUT1
* Automatiskt svar (som tillval). Skriv RIP stora bokstäver, ex. WY2ON RIP. Innebär automatiskt svar OK.
* Automatisk återställning av utgångar efter strömavbrott. Konfigurerbart alternativ MEMORY ON kommando. 
  Inaktivera MEMORY OFF kommandot.


