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Sikom, fjärrstyrning och övervakning. 
 Utan att vara på plats kan du övervaka och fjärrstyra vad du vill, var du vill! 
 
Några produkter! 
 

 
GSM Alarm Controller III  
 

 
GSM A-Comfort 
 

 
GSM 12A 

 
GSM Fixi SMS 
 

 
GSM Mini 
 
 

 
 
 
 

 
GSM baserade produkter! 
 
SIKOMS GSM produkter är GSM ”terminaler” för styrning och 
övervakning.  
 
Du styr genom att skicka ett SMS meddelande. SMS 
meddelandet inleds alltid med en fyrsiffrig behörighets kod som 
du väljer själv. I ett meddelande kan du lägga in flera 
styrfunktioner samtidigt. Du kan även fråga av ”status”, enheten 
svarar då till den telefon som ställde frågan, du får då ett ”kvitto” 
på att ditt kommando blev utfört. Vid larm skickar de SMS till 
nummer som du lagt in som larm mottagare.  
 
Produkterna är enkla att installera och använda. Med ett s.k. 
kontantkort blir driftkostnaderna låga. 
 
Du sätter in ett s.k. ”telefonkort” (SIM-kort) och spänningssätter 
enheten. Du styr, frågar av och programmerar genom att skicka 
SMS till enheten. Enkelt och säkert!   
 
Exempel på funktioner.  

- slå på/av elektriska installationer, 
- övervaka temperatur, (aktuell nivå, låg o hög larm), 
- höja o sänka temperatur, ”spar o komfort”, 
- övervaka batterispänning, 
- övervaka nätspänningsbortfall, 
- inbrotts och brandlarm. 

 
Användningsområden. 

- Slå på/av värmen i fritidshus, fastigheter, båtar, husbilar, 
husvagnar m.m.. 

- Inbrotts-, brand- och fuktlarm. 
- Larm om spänningsbortfall i t.ex. fritidshus. 
- Temperaturövervakning, förhindra frysskador och sänk 

värmekostnader. 
- Driftlarm från diverse processer. 
- Återstart av t.ex. datorer, routrar o annan elektronik som 

”hänger upp sig”. 
- Temperaturövervakning i kylrum, torkanläggningar och 

värmeanläggningar i fastigheter. 
- Fjärrmanöver av pumpar, fläktar, belysning. 
- Öppning av grindar och portar. 
- Styrning och övervakning av bevattningsanläggningar. 
- Styrning och övervakning av torkanläggningar. 
- Temperaturövervakning i hönshus, grisstall, växthus, 

potatis och rotfruktslager. 
 

 
SIKOM har levererat GSM baserade produkter sedan 2000. 
Alla produkterna är utvecklade och producerade i Norge och 
är baserade på kvalitetskomponenter. 
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Aktuellt sortiment. 
 
 
GSM A-Comfort För fjärrstyrning, larm, temperaturstyrning och temperaturöver-

vakning. Består av en GSM baserad centralenhet som 
kommunicerar trådlöst med 1-64 ”noder”. 

 Till ”noderna” ansluts t.ex. temperaturgivare och rörelsedetektorer. 
 E-nr 63 906 10, GSM A-Comfort paket med centralenhet, 1 st A-

Nod, 1 st temperaturgivare, 1 st rörelsedetektor och 1 st fjärrkontroll. 
 
GSM Alarm Controller III För fjärrstyrning, larm, temperaturstyrning och temperaturöver-

vakning. Med 4 st. larmingångar, 3 st. styrutgångar och 1-3 
temperatur givare. För 230VAC eller 12VDC. Larmar när 
spänningen försvinner och återkommer. Inkl. internt batteri. 

 Kan kompletteras med trådlösa ”noder” och byggas ut till över 60 st. 
styrutgångar och larmingångar. 

 E-nr 63 906 04, GSM AC III-1, paket inkl. centralenhet,  
 1 st alarmsiren, 1 st rörelsedetektor, 1 st temp.givare, 1 st fjärr- 
 kontroll. 
 E-nr 63 906 00, GSM AC III-2, centralenhet inkl. antenn och 1 st 
 Temp.givare. 
 
GSM Fixi SMS För fjärrstyrning och temperaturövervakning. Med 2 st. styr- 
  utgångar och 1 st. tempgivare. För 230VAC eller 12VDC. 
  E-nr 63 906 16  
  Tillbehör: 
  E-nr 63 906 02, GS-33 slavrelä med tre växlande reläkontakter. 
  E-nr 63 906 07, TERM-33, fjärrstyrd termostat till GSM Fixi. 

 GSM FIXI SMS ALARM, specialversion där temperaturingång är 
ersatt med en generell larmingång. 

   
GSM 12A  För fjärrstyrning, temp- och batteriövervakning. 
  Med 2 st. potentialfria slutande styrutgångar, 2 st. 

temperaturingångar, övervakning av batterispänning, 2 st. 
larmingångar. För 12VDC. 
E-nr xx xxx xx 

 
GSM Mini  Fjärrstyrd brytare för vägguttag. 230VAC 16A. E-nr 63 906 01 
   
Tillbehör  Trådlösa ”noder” för utbyggnad av A-Comfort och  

Alarm Controller III. 
A-Nod, stickkontaknod, E-Nr 63 906 06. 
GR-1, plintanslutning, 1 st växlande reläkontakt, E-Nr 63 906 09. 
GR-3, plintanslutning, 3 växlande reläkontakter, E-Nr 63 906 11. 
 
Förutom ”noderna” finns rörelse-, rök-, magnet- o fuktdetektorer. 
 
A-Comfort och Alarm Controller III kan med hjälp av ”noder” 
expanderas till stora anläggningar med upp till ett 60-tal ”mät o styr 
punkter”.  
 
Alla GSM enheter levereras inkl. antenn. 

   
 

. 


