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NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI

Více informací o společnosti ELKO EP na www.elkoep.cz, www.inels.cz nebo na facebooku www.facebook.com/ElkoEP  
a LinkedInu https://cz.linkedin.com/company/elko-ep-s-r-o.

ELKO EP, s.r.o.

Palackého 493
769 01 Holešov – Všetuly
Tel.: +420 573 514 211 
Fax: +420 573 514 227 
E-mail: elko@elkoep.cz 
www.elkoep.cz

Řešení je ideální pro ty, kteří na své 
chatě nemají zavedený internet. 

K celému řešení pak uživateli stačí mít 
vlastní mobilní telefon a multifunkční 
GSM komunikátor RFGSM-220M.

GSM brána toho však zvládne 
mnohem víc. Kromě spínání topení 
zvládá také spínání světel a nabízí 
několik způsobů užití, které lze mezi 
sebou kombinovat. Na 4 vstupy můžete 
připojit klasické drátové detektory 
(pohybu, dveřní, kouřový), díky kterým 
se z GSM brány stává zabezpečovací 
zařízení. Na každý vstup je možné 
zvolit libovolnou akci a ovládat 
výstup prozvoněním či zasláním SMS. 
Zároveň umí dělat vazby na prvky 
s podmínkami. Například, pokud se 
aktivuje pohybové čidlo u vstupu, sepne 
se světlo/siréna na 1 minutu a zároveň 
posílá SMS, případně volá uživateli. 

RFGSM-220M má v sobě dvě interní 
relé, které jsou ovládány prozvoněním 
nebo zasláním SMS. Díky 8A kontaktům 
pro spínání induktivních a kapacitních 
zátěží mohou být připojeny přímo 
na spotřebič, což přináší úsporu 
v podobě eliminace výkonových spínačů, 
stykačů a pomocných relé. Každé relé 
dokáže reagovat na prozvonění časovým 
sepnutím a uživatel tak nemusí myslet 
na vypnutí. 

Multifunkční GSM komunikátor 
dokáže dálkově ovládat až 10 RF 
spínacích prvků ve vzdálenosti 
cca 50 m, což přináší možnost ovládání 

Jak si vyhřát a zabezpečit chatu 
snadno a rychle
S nadcházejícím podzimem 
řeší majitelé chalup a chat dva 
zásadní problémy – topení 
a zabezpečení. Mít krásnou chatičku 
v přírodě, bez internetu zní jako 
idylka. Horší už je pak realita, 
a to příjezd do studené chaty. 
Dalším problémem je poté vhodné 
zabezpečení. S řešením přichází 
holešovská firma ELKO EP, která 
povolává do boje svůj multifunkční 
GSM komunikátor, který zvládne 
nejen sepnout vytápění na dálku, 
ale s pomocí pohybového čidla také 
sepnout alarm.

i na nedostupných místech od GSM 
brány. Ta je zároveň kompatibilní 
s bezdrátovými detektory Jablotron 
 JA-80, což umožňuje funkci ARM/
DISARM prostřednictvím klíčenky.

Technické parametry:
Napájení:
— Napájecí napětí: 11-30 V DC; záložní 

napájení Li-Ion baterie
— Maximální příkon: klidový 1 W/

nabíjení a komunikace 18 W max.
— Pracovní pásmo GSM modulu: 

850/900/1800/1900 MHz

Vstupy:
— Ovládací napětí: AC 12-230 V nebo DC 

12-230 V
— Délka ovládacího impulsu:  

min. 50 ms/ max. neomezená
— Vstupy RF: jedno-/obousměrně 

adresovaná zpráva 866 MHz,  
868 MHz, 916 MHz

Výstupy:
— Počet kontaktů: 2x přepínací 

(AgSnO2)
— Spínací výkon: 2500 VA, 240 W
— Mechanická životnost: 1x107
— Elektrická životnost: 1x105
Další údaje: 
— Operační systém PC: MS Windows XP 

a vyšší
— Dosah RF modulu: až 150 m
— Pracovní teplota: -15 až +50 °C
— Upevnění: DIN lišta EN 60715
— Rozměry: 90 x 52 x 65 mm
— Hmotnost: 198 g
— Související normy: EN 60730-1

Doporučená cena 5 453 Kč bez DPH.
Více informací na https://www.elkoep.
cz/rfgsm-220-brana.

Multifunkční GSM komunikátor RFGSM-220M


