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A22 + Þráðlaust Hússtjórnunar og Öryggiskerfi 

 

Leiðbeiningar 

• Kerfi ræst 
Setja þarf Sim-kort í stöðina (ath.PIN númer ekki virkt)og stinga henni í 

samband við Rafmagn. Þá skal senda SMS skipun úr númeri stjórnanda 

A22!!02 stöðin er þá ræst. Kerfið svarar A22ok. 

• Athugun á kerfi 
Þegar kerfið hefur verið  ræst og hefur svarað, er hægt senda SMS Status? 

Þá svarar kerfið um stöðuna  ss. Rafmagn, varaafl, hitastig, GSM 

sendingastyrk osfr. 

• Gangsetja fjarstýringu 
Ræsa þarf fjarstýringarnar sem fylgja. (max 5 stykki) 

Aftan á fjarstýringunum er númer, 

Þetta númer þarf að senda með SMS skilaboðum á stöðina sjálfa. 

Fjarstýring 1: Remote!*01,númer* 

Fjarstýring 2: Remote!*02,númer* osfr. 

Hægt að skoða uppsettar fjarstýringar í kerfinu með SMS: Remote?? 

 

• Gangsetja Hurðanema 
Eins er með alla skynjara. Aftan á öllum skynjurum eða í loki er númer. Til 

að ræsa hurðanema þarf að koma rafhlöðu fyrir. Í loki nemans er númer. 

Það númer þarf að senda með SMS á stöðina. 

Sensor!*11,númer* 

   

• Gangsetja Hreyfiskynjara 
Til að ræsa hreyfiskynjara er númer í loki hans. Koma rafhlöðu  fyrir og 

sendu SMS skipun með númeri nemans. 

Sensor!*12,númer* 

 

• Gangsetja Reykskynjara 

Til að ræsa reykskynjara er númer í loki hans. Koma rafhlöðu fyrir og 

sendu SMS skipun með númeri nemans. 

Sensor!*16,númer*  
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• Staðfesting um skynjarana í kerfinu. 
Þegar  búið er að senda númerin fyrir hvern og einn skynjara svarar kerfið 

með staðfestingu. 

DÆMI: Sensor**11,121174037*12,035012249*13,000000000*osfr. 

Einnig er hægt að spyrja um þá skynjara sem eru í kerfinu með SMS: 

Sensor?? 

 

• Auka skynjarar 
Hreyfi eða hurðanemi. Ef bæta á við skynjurum: 

Sensor!*13,númer* 

Sensor!*14,númer* 

Sensor!*15,númer* 

 

 

• Boð frá kerfinu 
Þau númer sem eru í úthringilistanum (hámark 8 númer) fá eftirfarandi 

boð: 

Hurðarnemi: Heatlink MESSAGE Detector 11: ALARM 

Hreyfing: Heatlink MESSAGE Detector 12: ALARM 

Reykur: Heatlink MESSAGE Detector 16:ALARM 

 

 

 

 

 

 

• Hitastjórnun 
Kerfið hefur þrjá eiginleika. + 5 gráður,+10 gráður og +20 gráður. Tveir 

þeirra eru fyrir hitastjórnun og sá þriðji er Frostvörnin sjálf (+3C°) 

 

Ef kerfi á að stjórna hitastigi í 20 C° er send skipunin Heaton  þá er húsið 

vaktað í 20 C° og sendir kerfið SMS ef hitinn fer niður fyrir 20C° í 120 

mínútur. Heatoff er til að slökkva á þessum eiginleika. 
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Ef kerfi á að stjórna hitastigi í 10 C° er send skipunin Termon  þá er húsið 

vaktað í 10 C° og sendir kerfið SMS ef hitinn fer niður fyrir 10C° í 120 

mínútur. Termoff er til að slökkva á þessum eiginleika. 

 

Einungis frostvörn virk. Þegar kerfið er á  Heatoff/termoff  þ.e. engin 

hitastjórnun virk, þá er Frostvörnin virk og ef hiti fellur í 5 gráður í 30 

mínútur sendir stöðin SMS til viðvörunar. 

 

• Aðrar skiparnir (SMS) 
• Status? (Svarar um stöðu kerfis) 

• Volt? (stilling á spennugildi við rafmagnsleysi) 

• Temp? (Hitastig) 

• Tele!*2,(000354....) Bæta við númerum í úthringilista (1-8) 

• On*2*Kveikja á útgang 2 

• Off*2*Slökkva á útgang 2 

• House!*E Húskóðar A-K fyrir þráðlausa modula 

• Aon Kerfi á vörð 

• Aoff Kerfi af verði 


