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Tryby pracy:
tylko włącz

ROP-01
ROP-02
ROM-01
ROM-10
RWG-01
RWL-01

RDP-01

RNK-02
RNK-04
RNP-02
P-256
P-257

SRP-01
SRP-02
SRP-03

all

all poza SRP-01

Kanał 1 Kanał 2

tylko wyłącz włącz/wyłącz
jednym klawiszem

włącz - trzymaj
puść - wyłącz

włącz, wyłącz
automatyczne

po czasie

Zdalny wyłącznik GSM
umożliwia sterowanie 
pracą
urządzeń elektrycznych 
(załącz/wyłącz, restart) 
przy użyciu telefonu 
komórkowego. Urządzenie 
to pozwala na sterowanie 
bez ograniczeń, 
wynikających z lokalnego 
zasięgu systemu 
radiowego - możliwy 
jest zdalny dostęp do 
załączania/wyłączania 
lub restartu urządzenia 
praktycznie z dowolnej 
lokalizacji, w której istnieje sieć telefonii komórkowej. Instalacja 
urządzenia nie wymaga narzędzi lub przeróbek w istniejącej instalacji elektrycznej - 
urządzenie jest montowane bezpośrednio do gniazda sieciowego 230 V AC. 
Uwaga: zdalne wyłączniki GRG-01 nie współpracują z urządzeniami systemu 
EXTA FREE.

ZDALNY
WYŁĄCZNIK GSM 

GRG-01
• Zdalne  sterowanie  pracą  urządzeń 

elektrycznych  za  pośrednictwem 
komend (połączenie telefoniczne 
przychodzące,  wiadomość  SMS)  
wysyłanych z telefonu komórkowego,

• wygodne  sterowanie  trudno  dostępnymi 
urządzeniami (wentylacja, ogrzewanie, 
inne),

• trzy  tryby  pracy  (załączenie, wyłączenie,  
restart  - zmiana położenia styków 
przekaźnika na określony czas),

• łatwy montaż bezpośrednio w 
standartowym gnieździe wtyczkowym 
230 V AC.

Zasilanie: 230 V AC; IP20
Masa netto: 0,190 kg
PN-EN 60950-1 
PN-EN 55024
PN-EN 61000

Niniejszym ZAMEL Sp. z o.o. oświadcza, że urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami 
oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE. Deklaracja zgodności znajduje się 
na stronie internetowej www.zamel.com
Wzór zastrzeżony © ZAMEL

Wyprodukowano w Polsce

ZAMEL Sp. z o.o.
43-200 Pszczyna, ul. Zielona 27
tel.: 32 210 46 65; fax: 32 210 80 04
e-mail: marketing@zamel.pl 
www.zamel.com

instr
ukc

ja

wew
nątr

z

SKANUJ

dane
techniczne

SY
ST

EM
 BE

ZP
RZ

EW
OD

OW
EG

O S
TE

RO
W

AN
IA

 EX
TA

 FR
EE

• sterowanie poprzez SMS 
• prosta instalacja 
• komfortowa obsługa

ZDALNY 
WYŁĄCZNIK 

GSMGRG-01

Symbol oznaczający selektywne 
zbieranie sprzętu elektrycznego 
elektronicznego. Zakaz umieszczania 
zużytego sprzętu z innymi odpadami.
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