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Larma eller fjärrstyr via SMS 
Gecon Lite är en kostnadsvänlig modul som skickar SMS när 
någon ingång aktiveras. Produkten har fyra ingångar, en utgång 
och en sabotagebrytare, med andra ord det mesta man behöver 
för små och medelstora larm-, övervaknings- och fjärrstyrnings-
system. Gecon Lite har en extra ingång för yttre sabotagelarm 
och en LED utgång som gör att du kan visa driftstatus till exem-
pel utanpå ett apparatskåp. Gecon Lite är 
okapslad och avsedd för integration i be-
fintlig apparatlåda eller skåp (och sen 
finns det en kapslad version också). 
 

Styr och ställ 
Gecon Lite kan användas för 
att övervaka eller fjärrstyra 
processer. Från de fyra in-
gångarna kan man få med-
delande om strömavbrott, 
driftslarm, inbrottslarm eller 
andra störningar. Med den inbygg-
da utgången kan man snabbt fjärrstyra 
en funktion via SMS.  
 
SMS-modulen används bland annat till att skydda egen-
dom, anslutet till ett larmsystem kan det skicka olika typer av 
larmer till en eller flera mottagare. Gecon Lite drivs med 8-18 V 
och alla anslutningar sker med skruvplintar. Utgångarna han-
terar 30 V/0,5 A. Gecon Lite har en inbyggd GSM modul för 
900/1800 MHz.

Ovanstående specifikationer kan ändras utan föregående information

» Inbyggd GSM 
» Skruvplintar
» Fyra ingångar
» OEM version
» Kapsling (tillval)
» Sabotagebrytare

Teknisk specifikation Gecon Lite SMS larm
› frekvensområde:   GSM 900/1800
› ingångar:  4 st
› utgång:  1 st relä max 30 V/0,5 A
› sabotagelarm:  1 st microbrytare samt 1 st ingång
› driftstatus:  intern LED samt
 1 st utgång för extern LED
› matningsspänning:  8-18 VDC
› strömförbrukning:  25 mA @ 12 V (stand-by)
 350 mA maxförbrukning
› temperaturområde:  -10 - +40° C
› antennkontakt:  SMA, 50 ohm
› kapsling:  för inbyggnad, plastkåpa som tillval
› vikt:  140 g
› mått:  20x70x80 mm
› övrigt:  Levereras med 1/2-vågsantenn och  
 fästvinklar i plast


