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Tel: +46 (0)40-466 355 

info@hellmertz.se   www.hellmertz.se 

 
 

Varmt välkommen! 

Bekvämt – Tryggt – Ekonomiskt! 

 

Styr temperaturen och skydda 

din stuga, arbetsbod, husbil osv! 

 

 

 

Utvecklat och tillverkat i Sverige av 

 

 

 

Larmtillverkning sedan 1976! 

 

 

 
7905 

 
PLUS PACK 
2st 990 
1st 980 
1st 970 

 

970 IR Detektor 
Täckningsområde ca 
12m. temp. 
Temp.område -10 till 
+50 grader.  
Batteritid ca 1,5 år 

 

8626 Vägguttag/fjärrströmbrytare 
Räckvidd ca 30 meter 
HE-35 
Belastning: max 3500 W 

 

960 Optisk brandvarnare 
Temp.område -5 till 
+50 grader.  
Batteritid ca 1 år  

 

980 Magnetkontakt: 
batteritid ca 1år 
7679, 7795 och 7796 
blir trådlös i kombinerad med 
denna trådlösa magnetkontakt. 

 

990 Fjärrkontroll. 
6 knappars batteritid 
ca 1,5 år 

 

8529 CMR-1000, För 
inbyggnadsmontage 
väggdosa/central.  

7912 Temperaturgivare 
trådlös. Inomhus, 
möjligt att koppla på 
utomhusgivare 

 

8522 
 

Trådlöst relä: 
12/15A & 24/7A VDC. Husbil 
eller liknande.  
CMR 1224  

7795, 17 x 60cm 
7796, 36 X 60cm 
 
Tryck/trampmatta  

Vattentät (IP-67) 
med lösa kabla för 
anslutning 
 (NO). Se 980 

 

8542 
 
 

Temperaturgivare för 
utomhusbruk. Mätområde  
-30 till +50 grader 

 
7397 Löser de flesta 

mottagningsproblem 

 

7679 
 
 

Vattennivågivare Vattentät (IP-
67) med lösa kabla för  
Anslutning (NC). Se 980 

 

7437 Vägg monterad ute/ 
inne antenn GSM 
900/1800 

Intertechno/Nexa produkter med kodhjul är fullt kompatibla OBS! ej självlärande 

Leverans består av 

Artikelnummer 7900 

Heat-Link 1 st. 

Laddare  1 st. 

Batteri 1 st. (inbyggt) 

Fjärrströmbrytare: 1 st 3500W  

1 
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HEAT-LINK A22+ 

  

 
 

 

 

 

 

Fjärrstyr värme/kyla för stugor, husbil, båtar, arbetsbod osv. 
Kom upp till en uppvärmd stuga, undvik sönderfrusna rör, starta 
vattenpumpen, tänd lampa osv Sparar energi!!!!!! 
Med ett SMS kan du ha full kontroll över din värme i stugan! 

Styr enkelt kanaler: T.ex. 
Du får ett frostlarm att det är endast +4 grader i stugan, du slår på 
underhållsvärme som du ställt in skall vara +10 grader. Två veckor 
senare skall du upp till stugan och på vägen skickar du ett SMS 
som slår på komfort värme som du valt till +20 grader. När du 
börjar närma dig väljer du att slå på bastun och lamporna. 

Trådlöst larm. 
Känn dig trygg med hjälp av ett stort antal trådlösa enheter såsom; 
IR detektorer, magnetkontakter, brandvarnare, temperaturgivare, 
fjärrkontroll med nödknapp. Se sista sidan för mer info. 

Plug & Play installation. 
Vid normalt användande då värmen är kopplad på eluttaget kan du 
installera det själv. Vid användning av fast monterad trådlös på/av 
krävs elektriker ex montering i golvvärme eller säkringsskåp. 

 
 

 
 Styr 8 kanaler med trådlösa fjärrströmbrytare. 

Kontrollera gäststugan/köket/bastun/sovrummet osv. var för sig. 
 

 Varje kanal kan ha flera uttag. 
I princip hur många fjärrströmbrytare man vill per kanal! 
 

 Automatisk frostvarning. 
Undvik frusna rör. Slå bara på värmen när och var det behövs. 
 

 Klar för trådlöst inbrottslarm och brandvarning.  
Upp till 5 st. fjärrkontroller (av/på, nödknapp, skalskydd osv)  
6 st. enheter såsom: trådlösa - IR detektorer, -magnetkontakter, 
-brandvarnare, -temperaturgivare 
 

 SMS alarm upp till 8 nummer.  
T.ex. dig själv, larmcentral osv 
 

 Inbyggt batteri. 
Larmar så du har tid att åtgärda felet innan huset är förstört om 
strömmen försvinner. Fungerar även om strömmen försvunnit i 
över 24 timmar. 
 

 Temperaturmätning 
Få info. om aktuell inne och ute temperatur. 
 

 All inställning via SMS, Appar eller Internet 
 
 

 

Data: 

Artikelnummer 7900 

Telefontyp GSM 900/1800 

Sim kort  Standard 

Drivspänning 220 VAC till 12 VDC 

Strömförbrukning < 20 mA i medelvärde  

Termostat Inbyggt med frostvakt 

Antal trådlösa 
utgångar 

8 st. kanaler med 
trådlösa fjärrströmbrytare 

Antal ingångar 
1 st. för ute temp. givare 

Antal trådlösa 
ingångar 

6 st. för detektorer/givare 

LED indikering 1 st.  GSM Active 
1 st. Heat Active  
ON/AUTO/OFF knapp 

Batteri 760mA >24 timmar reservdrift 

Mått: exkl. antenn 170 x 70 x 20 (bxhxd) 


