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Hallo allemaal,
In onze vorige nieuwsbrief beschreven we een GSM gestuurd temperatuur alarm.
We hebben deze aangekocht en de afgelopen periode getest.
Het programmeren gaf wat kopzorgen en neemt even wat tijd in beslag maar als dat is gebeurt en de
simkaart zit in de unit werkt deze uitstekend.
Het alarm heeft een ingebouwde temperatuurmeter en kan zo ingesteld worden dat deze een sms
stuurt als de ingestelde waarde wordt bereikt. Dus stel, je regelt het alarm in op 10grd dan krijg je
een sms zodra de 10grd is bereikt. Voor jou de kans om actie te ondernemen voordat het mis gaat.
De unit kan worden uitgevoerd met een extra back-upbatterij zodat je zelfs bij stroomuitval een sms
kan krijgen en weer de benodigde actie kan ondernemen.
Daarnaast kan je zelf het alarm met iedere mobiele telefoon een sms sturen waarna je een sms terug
krijgt met de actuele temperatuur. Handig als je een controle wil uitvoeren.
Een nadeel kan zijn dat je de unit wil plaatsen in een kelder waar je geheel geen gsm ontvangst hebt.
Dan kan de unit worden uitgebreid met of een externe temperatuur sensor met een 2 meter lange
aansluitdraad of een 2e unit die via radiosignalen met de bel unit in contact staat. Hier sluit je dan de
externe sensor op aan. Tijdens het test hebben wij overigens geen enkel probleem ondervonden. Zelfs
niet hier bij ons waar we met ons mobiel eigenlijk altijd al problemen hebben met de ontvangst!
De basis unit kan overigens ook als thermostaat gebruikt worden. Via sms sturing zou je afhankelijk
van de mogelijkheden van je huidige verwarmingsketel de temperatuur in je huis kunnen aanpassen.
Stel je eens voor, je komt in Malmö de grens over en stuurt je verwarming een sms zodat het huis
heerlijk warm is als je aankomt!
Prijzen:
Basis unit, incl. programmering en pre-paid sim kaart(a SEK 100,00) met SEK 100,00 te goed
Totaal
: SEK
2 250,00
Extra’s:
Back-upbatterij
Externe sensor (2mtr draad)
Extra radio gestuurd relais

: SEK
: SEK
: SEK

275,00
300,00
525,00

De prijzen zijn allemaal incl moms (25%) maar exclusief levering. Levering en leveringskosten zijn in
overleg.
De aanschaf is eenmalig. Jaarlijks terug kerende kosten zijn de kosten voor het sms-en waarbij je in
eerste instantie een te goed hebt van SEK 100,00. Per jaar dien je voor minimaal SEK 100,00 te goed
aan te schaffen.
Heb je nog vragen of wil je bestellen dan horen we uiteraard graag weer van jullie.
Met vriendelijke groet
Eric en Tamara Verhaegh
StugainZweden.

Mocht u deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen stuurt u dan een berichtje naar
geennieuwsbrief@stugainzweden.nl dan halen wij u direct uit het mail bestand.

