
Ontech PIR 9011
BESKRIVNING
Ontech PIR 9011 är en rörelsedetektor som ansluts med kabel till On-
tech GSM 9040, Ontech GSM 9025 eller Ontech Relay Ontech 9015. 
Om larmfunktionen är aktiverad kommer Ontech PIR 9011 att detek-
tera rörelse och larma.

För mer information, se www.ontechgsm.com

Ontech PIR 9011 strömmatas direkt från den enhet den är inkopplad i  
och behöver således ingen separat strömförsörjning. 

Den är väldigt enkel att installera. Den pluggas in i larmuttaget i On-
tech GSM 9040 eller Ontech Relay 9015 med tillhörande modularkon-
takt. Skall den anslutas till en Ontech GSM 9025, klipps modularkontak-
ten och ledningarna kopplas in på skruvplint i Ontech GSM 9025.

Larm aktiveras i Ontech Control.

Larmar via e-post.  Larm via SMS kan erhållas som tillval.

Teknisk specifikation
• Kabel: 3 meter

• Räckvidd: cirka 9meter

• Vinkel:  >90 grader

• Total vikt: 73 gram

• Matningsspänning: 3,8 V

• Mått:  
Höjd 79 mm 
Bredd: 42 mm 
Djup: 39 mm. Hållaren bygger ut yt-
terligare 24 mm från vägg. 

Ontech GSM 9040
Ontech GSM 9040 är en produkt som gör 
att du enkelt på avstånd kan styra elektriska 
enheter och övervaka ditt sommarhus 
eller någon annan byggnad. Produkten är 
avsedd för inomhus bruk.
Fungerar utan fast Internet eller WiFi.

Förutom att styra luftvärmepumpar har 
enheten bland annat följande funktioner:

• Ett styrbart 230 Volts jordat uttag för 
anslutning av till exempel värmera-
diatorer, motorvärmare, pumpar eller 
andra elektriska apparater.

• Två larmingångar för trådbundna larm-
sensorer som till exempel brandvar-
nare, röresledetektor, magnetbrytare 
etc.

• Inbygg temperatursensor.
• Inbyggt backup-batteri.
• Många smarta funktioner.

Ontech Control
Ontech Control är ett gränsnitt för att kom-
municera via Internet med din Ontech hu-
vudenhet, Ontech GSM 9025 eller Ontech 
GSM 9040. Gränssnittet är webb-baserat 
och fungerar bra på dator, platta eller mobil.
Fungerar utyan tillgång till Wifi eler fast 
internet.
I kontrollpanelen i Ontech Control får du 
överblick över alla Ontech-enheter och kan 
enkelt styra och göra inställningar. 
Informationen i Ontech Control är alltid 
uppdaterad med aktuell status för dina 
enheter.
I Ontech Control visas temperaturgrafer 
över tid och här adminstrerar du användare. 
Du anger också vem larm skall skickas till 
och här sköter du betalningar.
Ontech Control utvecklas hela tiden och 
nya funktioner kommer i en jämn ström.
Dem finns på www.ontechgsm.com

PRODUKTBLAD

En originalprodukt från Onvako utvecklad i Sverige
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Artikelnummer: 15226       EAN-nummer: 07393639152268  E-nummer: 63 904 68


