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Tillbehör till SIKOM GSM produkter. 
 

 
A-Nod 
 
 

 
 
GR-1, nod. 

 
GR-3, nod. 
 

 
GS-33, slavrelä. 
 

 
TERM-33, termostat. 
 
 

A-Nod stickkontakt. 
A-Nod kan användas tillsammans med centralenheterna GSM A-Comfort 
och GSM Alarm Controller III. A-Nod är en ”trådlös nod” som sätts direkt i 
vägguttaget och kommunicerar via kortdistansradio med centralenheten. 
A-Noden har två ingångar, nr. 1 används för temperatursensor och nr. 2 
används för eventuella detektorer t.ex. rörelse eller rök detektor. Om 
ingång nr. 1 inte används för temperatursensor kan även denna ingång 
används för detektor anslutning. Förutom att slå PÅ/AV uttaget kan man 
programmera noden för en låg(spar) och hög(komfort) temperatur t.ex. + 
8 och + 20 C. Denna funktion används för att kunna höja och sänka 
temperaturen på distans. 
Strömförsörjning 230 VAC, relä 230 VAC 16A 
Mått BxDxH 50x50x115, Vikt 200 gr, E-nr 63 906 06 
 
GR-1, nod med plintanslutning. 
GR-1 kan användas tillsammans med centralenheterna GSM A-Comfort 
och GSM Alarm Controller III. GR-1 är en ”trådlös nod” som 
kommunicerar via kortdistansradio med centralenheten. Enheten har 1 st. 
växlande potential fri reläkontakt som klarar att bryta 16A 230VAC. Till 
enheten kan 1 st. temperatursensor och 1 st. detektor anslutas,  
alternativt ingen temperatursensor men 2 st. detektorer, t.ex. rörelse eller 
rök. Förutom att slå reläet PÅ/AV kan man programmera noden för 
låg(spar) och hög(komfort) temperatur. 
Strömförsörjning 230 VAC eller 12 VDC. 
Mått BxDxH 52x60x90, Vikt 170 gr, E-nr 63 906 09 
 
GR-3, nod med plintanslutning. 
GR-3 kan användas tillsammans med centralenheterna GSM A-Comfort 
(version 1.3 eller senare) och GSM Alarm Controller III. GR-3 är en 
”trådlös nod” som kommunicerar via kortdistansradio med 
centralenheten. Enheten har 3 st. växlande potential fri reläkontakt som 
klarar att bryta 16A 230VAC. Till enheten kan 1-3 st. temperatursensor 
anslutas. Förutom att slå reläerna PÅ/AV kan man programmera noden 
för låg(spar) och hög(komfort) temperatur. Relä utgångarna kan även 
ställas med pulsfunktion, 1 sek. 
Strömförsörjning 230 VAC eller 12 VDC. 
Mått BxDxH 70x60x90, Vikt 250 gr, E-nr 63 906 11 
 
GS-33, slavrelä. 
GS-33 kan användas tillsammans med GSM Alarm Controller III och 
GSM FIXI. GS-33 placeras bredvid centralenheten och ansluts med en 
medföljande bandkabel. GS-33 utökar centralenhetens utgångsreläer 
med ytterligare 3 st. växlande potential fria reläer som klarar att bryta 16A 
230 VAC. 
Strömförsörjning 230 VAC. 
Mått BxDxH 52x60x90, Vikt 135 gr, E-nr 63 906 02 
 
TERM-33, termostatstyrning. 
TERM-33 är en fjärrstyrd termostat som kan användas tillsammans med 
äldre modeller av GSM FIXI (E-6470617). Den placeras bredvid GSM 
FIXI och ansluts med medföljande bandkabel. TERM-33 har 3 st. 
reläutgångar och 3 st. temperaturgivare. För varje utgång kan man ställa 
en ”spar” och en ”komfort” temperatur mellan -29 till +42 C. Man kan 
sedan genom att fjärrstyra GSM FIXI välja ”spar” eller ”komfort” läge. 
Strömförsörjning 230 VAC 
Mått BxDxH 70x60x90 mm, Vikt 270 gr, E-nr 63 906 07 
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PIR detektor 

 
WPIR detektor 

 
Rök detektor 

 
Fukt detektor 
 

 
Magnetkontakter 
 

 
BP-12, batteribackup 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rörelsedetektorer, ”PIR detektor”. 
3360 PIR detektor för anslutning till larmingång på GAC III, GR-1 m.fl. 
modeller.  
3362 PIR detektor ”AC-PIR” för anslutning till A-Nod, levereras med 6 m 
kabel. E-nr 6390612. 
3364 W-PIR detektor trådlös, kommunicerar med GAC III och A-Comfort. 
 
Rök- / Brand- detektor. 
3330 Optisk rökdetektor för anslutning till larmingång på GAC III, GR-1 
m.fl. modeller.  
3334 Optisk rökdetektor ”AC-Rök” för anslutning till A-Nod, levereras med 
6 m kabel, E-nr 6390603. 
3337 Optisk rökdetektor trådlös, kommunicerar med GAC III och A-
Comfort. 
 
Fuktdetektor. 
3371 Fuktdetektor till GAC III, GR-1. 
3372 Fuktdetektor till A-Nod, levereras med 6 m kabel. 
 
Magnetkontakt till t.ex. dörr o fönster. 
3321 Magnetkontakt till GAC III, GR-1. 
3322 Magnetkontakt till A-Nod, levereras med 6 m kabel. 
 
BP-12, batteribackup. 
3430 Backup bestående av laddare och 1.2 Ah blybatteri. Används som 
backup till t.ex. A-Comfort, GSM 12V SMS m.fl. modeller. 
 
Sirennod. 
3470 Stickkontakt ansluten ”Siren-nod”. Sätts i vägguttag, vid larm 
aktiveras den anslutna inomhussirenen som ”tjuter” i tio minuter. 
Samtidigt spänningsätts nodens 220VAC uttag för t.ex. tändning av 
belysning. Kommunicerar med GAC III och A-Comfort. 
 
Fjärrkontroll. 
3412 Fjärrkontroll, trådlös manöverpanel för att t.ex. slå På/Av 
inbrottslarmet. Kommunicerar med GAC III och A-Comfort. 
 
Temperaturgivare. 
Temperaturgivare består av ett s.k. ”NTC-motstånd” som sitter i ändan på 
en vit 2-ledar kabel.  
3440 TG 8 m. Temperaturgivare med 8 m kabel. Till GAC III, GSM Fixi 
SMS, GR-1 m.fl. modeller. 
3442 TG 20 cm. Temperaturgivare med 20 cm kabel. Till A-Nod. 
3443 TG 2 m. Temperaturgivare med 2 m kabel. Till A-Nod. 
3444 TG 4 m. Temperaturgivare med 4 m kabel. Till A-Nod. 
3445 TG 10 m. Temperaturgivare med 10 m kabel. Till A-Nod. 
 
Antenn. 
AN-880-GX pkt. Antennpaket bestående av ”Marin-antenn” med 
vinkelfäste (för t.ex. montage på vägg, vindskiva m.m..) och 10 m 
antennkabel typ RG-58. Färdig med kontakter och övergångar. 
OBS! ange vilken typ av produkt den skall användas till så att korrekt 
övergångskontakt kan medlevereras. 
 


