
C O N N E C T I N G  T H I N G S

Ontech Alarmbox 9012

BESKRIVNING
Ontech Alarmbox 9012 är ett tillbehör till Ontech GSM serien. En-
heten larmar till en huvudenhet, antingen en Ontech GSM 9035 eller 
Ontech GSM 9025.

För mer information, se www.ontechgsm.com/se eller ring Onvako AB 031-260021

Enheten kommunicerar med 
huvudenheten via korthållsradio 
på frekvensen 2,4 GHz. Räckvid-
den är ca 30 meter i fritt fält och är 
oftast tillräcklig för att fungera i en 
normalstor villa.

Det är mycket enkelt att koppla 
in och komma igång. Skruva upp 
enheten där den skall sitta, koppla 
in eventuell larmgivare och spän-
ningssätt enheten med ett batteri.

Du får larm och temperatur till ap-
par för Android och Iphone eller 
vanliga SMS. 

Enheten har en magnetbrytare 
och en magnet levereras med 
enheten för att larma fönster och 
dörrar. 

Enheten har en alarmingång 
för trådbundna larmgivare som 

rörelsedetektorer, magnetbrytare, 
brandlarm, nivåvakter mm. En-
heten sänder larmmeddelande till 
huvudenheten som skickar larm 
till upp till nio mobiltelefoner.

En inbyggd temperatursensor 
låter dig på avstånd övervaka 
temperaturen. 

Skulle enheten tappa radiokon-
takt med huvudenheten visas 
detta vid statusuppdatering till 
huvudenheten.

Enheten drivs med ett 3V lithium-
batteri som räcker minst två år vid 
normalt bruk. Enheten larmar för 
låg batterispänning.

Teknisk specifikation
•	 Temperaturområde - 40 till + 55 grader 

Celsius.
•	 Intern tempsensor +/- 2 grader vid 25 

grader C.
•	 Korthållsradio 2,4 GHz. Uteffekt 1 mW.
•	 En ingång för larmgivare, kan ställas 

Normally Open eller Normally Closed.
•	 En magnetbrytare. Magnet ingår.
•	 Drivs med 3 V lithiumbatteri. Räcker 

minst två år vid normalt bruk.
•	 Total vikt  34 gram inklusive batteri.

Mått 75*32*26 mm.

Huvudenheter
Ontech GSM 9035
För inomhusbruk. Styrbar 230V utgång 
med enpolig brytning. Två larmingångar. 
Korthållsradio 2,4 GHz kommunicerar med 
extraenheter. 
Temperatursensor. Inbyggt backup-batteri. 
Larmar vid strömbortfall.Pluggas i nätuttag.

Ontech GSM 9025
För utomhusbruk. Kapslad i enlighet med 
IP65. Drivs med 9-30 VDC eller 24 VAC. Bat-
teriadapter medföljer.
Potentialfritt relä 230V / 10 A. 
Två larmingångar. Korthållsradio 2,4 GHz 
kommunicerar med extraenheter.
Temperatursensor. Inbyggt backup-batteri. 
Larmar vid strömbortfall.
GPS-mottagare kan anslutas som larmar om 
enheten rör sig och anger position, fart och 
riktning.

Resurser
App för Android
Ontech Control kan laddas ner från Google 
Play. Med appen kan du programmera 
enheten, styra den och få larm mm. Appen 
jobbar med SMS i bakgrunden.

App för Iphone
Ontech Control laddas ner från Appstore. 
Med appen kan du styra och få status från 
din Ontech GSM. Pga av begränsad tillgång 
av Apples SMS-program kan ej program-
mering och alarmering ske utan sker via 
manuella SMS.

SMS-programmering
För användare som ej har Android-telefon 
sker programmering av enheten på www.
ontechgsm.com/set.html som skapar en 
textsträng som sedan klistras i ett SMS och 
skall skickas till enheten.

PRODUKTBLAD

En originalprodukt från Onvako utvecklad i Sverige
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