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SimPal™ T40 / T20
Etäohjattavat GSM älypistorasiat mökille, kotiin ja toimistoon...

SimPal T40 on monipuolisesti GSM älypistorasia, joka on suunniteltu 
sähkölaitteiden etäohjaukseen. Laitteen ohjaama verkkovirta saadaan 
kytkettyä matkapuhelimesta SMS-tekstiviestillä, puhelinsoitolla tai mo-
biilisovelluksella (appi). Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää laitteen auto-

• Sisääntulovirta: 110-230VAC / 50Hz
• Jatkuva kytkentäteho:  16A @ 230VAC
• Hetkellinen kytkentäteho: 30A @ 230VAC (30 sek.)
• GSM-taajuudet: 900/1800MHz
• SIM-korttipaikka: 1.8/3V (iso)
• Tukee 5x GSM-puhelinnumeroa
• Hallinta ja etäohjaus: SMS-tekstiviesti / Appi
• SMS-viesti virtakatkoista (akkuvarmennus)
• Kalenteri ohjaukset esim. yösähkölle
• Lämpötila ohjaus / kyselyt / hälytykset
• Liitäntä ulkoiselle lämpötila-anturille: -10...+60�C
• Käyttölämpötila-alue: -10...+50C
• Merkki-LEDit: Virta, GSM, Kytkentärele
• Virrankulutus lepotilassa: <1mA
• Maadoitettu EU-pistorasia
• Sähkönumero T40: 28 178 05
• Sähkönumero T20: 28 178 06
• CE-hyväksytty

Monipuoliset käyttökohteet:

SimPal™ T40 asennus on mutkaton: Asenna laitteeseen 
SIM-kortti ja määrittele puhelinnumero SMS-tekstiviestillä 
#00# - tämän jälkeen laite on käyttövalmis! Tekstiviestillä 
#01# laite kytkee virrat ja tekstiviestillä #02# laite kytkee 
virrat pois. Vaihtoehtona Android ja iOS appi.

Edistyneemmille käyttäjille laitteesta löytyy mahdollisuu-
det asettaa viisi puhelinnumeroa, ajastettujen ja viivästet-
tyjen ohjausten määrittelyyn sekä monia muita hyödyllisiä 
lisäominaisuuksia. SimPal T40 onkin varsin monipuolinen 
hyötylaite lukuisiin käyttötarkoituksiin ja -kohteisiin.

Mukana lämpötila-anturi

• Lämmityksen etäkäynnistys (patterit / ILP)
• IT-laitteen uudelleenkäynnistys ”reboot”
• Auton lämmityksen/latauksen etäkäynnistys
• Valaistuksen etäkäynnistys
• Automaatiolaitteen etäkäynnistys
• Lämpötilakyselyt ja -hälytykset
• Murto- ja varashälytykset
• Ilmoittaa sähkökatkoksista tekstiviestillä

SimPal™ T40 laitteessa on liitäntä ul-
kopuoliselle lämpötila-anturille, joka 
toimitetaan tuotepaketin mukana. 
Näin laite soveltuu monipuolisesti 
erilaisiin automaattisiin lämmitysten 
ohjauksiin niin kotona, autotallissa, 
kuin kesämökeillä. Lämpötilatieto 
saadaan välitettyä myös SMS-teksti-
viestillä suoraan matkapuhelimeen. 
Optiona lämpöanturi 2m kaapelilla.

maatiota kohteen lämpötilan tai viikkokalenterin mukaisesti esim. lämmitys öiseen aikaan edullisem-
malla pörssisähköllä. Järjestelmää voidaan laajentaa langattomilla SimPal T20 orjapistorasioilla sekä 
lisäantureilla (PIR-liikesensori, ikkuna/ovimagneettianturi, kauko-ohjain...), joiden avulla järjestelmästä 
saadaan rakennettua monipuolinen varashälytin ja turvalaite.

Helppokäyttöinen hyötylaite

SimPal™ T40 tekniset tiedot


