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Sikom A-Comfort 
- för övervakning och fjärrstyrning via GSM. 

 

 

 
 

Övervaka och fjärrstyr exempelvis ditt fritidshus.
 
Utan att vara på plats kan du bl.a.: 
 
* Höja och sänka värmen. 
* Kontrollera aktuell temperatur. 
* Få larm om hög/låg temperatur. 
* Få inbrottslarm.  
 
GSM kommunikation gör dig oberoende 
av tillgång till fast telefon. 
 
Status och larm får du som SMS (text 
meddelanden) direkt till din 
mobiltelefon. 
 
Styrning gör du på distans från din 
mobiltelefon via SMS. 
 
 
 

 
A-Comfort är ett ”paket” med en 
centralenhet och trådlösa kontakter, 
”noder”, som sätts direkt i ett vägguttag.  
 
Centralenheten kommunicerar trådlöst  
med noderna, via inbyggd radio. 
 
Till varje centralenhet kan du ansluta 
upp till 64 noder.  
 
På plats kan du styra noderna och slå 
på/av larm från en fjärrkontroll.  
 
A-Comfort är enkel att installera och 
använda och ger dig värmekomfort och 
trygghet! 
 
 
 

  

Centralenhet  
Fjärrkontroll  

Nod 
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Centralenhet med inbyggt GSM modem. 

 
A-Comfort paket. 
 
A-Comfort är ett paket som består av: 
- 1 st. centralenhet.  
- 1 st. nod. 
- 1 st. temperaturgivare med 1.5 m kabel.  
- 1 st. rörelsedetektor med 4 m kabel. 
- 1 st. fjärrkontroll för trådlös styrning på plats. 
 
Grundpaketet kan kompletteras med ytterligare 
noder (max 64 st.) och detektorer. 
 
Enkel installation och programmering! 
 
Centralenheten monteras t.ex. på en vägg och 
förses med ett telefonkort (s.k. SIM-kort).  
 
Noden sätts direkt i ett vägguttag och 
eventuella temperaturgivare och detektorer 
kopplas till noden med medföljande kabel. 
 
Varje nod kan fjärrstyras av/på. Noden kan 
även programmeras för en låg (spar) och hög 
(komfort) temperatur t.ex. + 8 och + 20 C. 
Denna funktion kan du använda om du vill 
fjärrstyra dina el-element för att kunna höja och 
sänka temperaturen. Varje nod kan 
programmeras individuellt så du kan välja olika 
temperaturer i olika rum. 
 
Till varje nod kan man ansluta temperatur-
givare eller detektorer t.ex. rörelse eller rök 
detektorer. Centralenheten har inbyggd 
mikrofon och kan avlyssnas t.ex. efter ett 
inbrottslarm. 
 
Centralenheten och noderna programmeras 
via centralenhetens manövertablå och valda 
inställningar kan avläsas på en display. 
 
 

Kommunikation, Styrning/Larm. 
 
Distansstyrning av systemet gör man från en 
GSM telefon genom att skicka SMS-
meddelande till enheten.  
 
När man är på plats kan man styra noderna 
på/av och slå på/av larmet från en trådlös 
fjärrkontroll. 
 
Centralenheten kommunicerar med de olika 
noderna via den inbyggda radiokommunika-
tionen. Avståndet mellan central och nod kan 
vara upp till 100 m. 
 
Vid larm skickar centralenheten SMS-
meddelande till upp till 9 st. olika 
mobiltelefoner. 
 
Många användningsområden! 
 
A-Comfort används för att styra t.ex. värme 
och belysning i ett fritidshus eller villa. Men 
självklart finns det mängder av andra 
användningsområden.  Kombinationen av 
distansstyrning och trådlösa noder ger många 
möjligheter! 
 
Tillbehör. 
A-Comfort paketet kan kompletteras med bl.a. 
fler noder (upp till 64 st), noder för fast 
installation (GR-1 o GR-3), batteribackup, 
sirennod, yttre antenn, branddetektor m.m.. 

 
 
 

Teknisk data. 
Strömförsörjning: 
Centralenhet 230VAC eller 12VDC 

Nod 230VAC 
Reläer i nod: 230VAC 16A 
Drifttemperatur: -20 till + 50 gr.C 

Godkänning: CE 
Tillverkare: Sikom AS, Norge 
E-nr: 63 906 10 (paketet) 


