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De GS500  kan veel meer dan alleen toestellen activeren via de GSM. Hij kan ook gebruikt worden om u te verwittigen 
voor alles wat thuis of op het bedrijf mis kan gaan. Hiervoor gebruikt men de alarmingangen van de module. Maximum 
3 toestellen kunnen aan de GS500 gekoppeld worden. Zo kan de module u verwittigen wanneer bvb. de diepvries 
boven een bepaalde temperatuur gaat, een deur langer open staat dan gewenst, het peil van uw stookolieketel te 
laag wordt, enz... 

De GS500 biedt ook de mogelijkheid om enkel bepaalde personen gedurende bepaalde tijdsperiodes toegang te 
verlenen. Er zijn 4 mogelijkheden voor het indelen van gebruikers:

• Onbeperkte toegang (bv. conciërge of familie)
• Beperkte toegang met een weekprogramma (bv. tuinman, poetsvrouw,...)
• Beperkte toegang door een beperking in tijd (bv. vakantiehuizen)
• Beperkte toegang door een beperking in het aantal keer (bv. fitnessclub, tennisclub,...)
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Productfiche GS500 GSM module NL 10-2018

TECHNISCHE KENMERKEN
• Voedingsspanning: 12-24 V ac/dc +/- 8%
• Stroomverbuik:  50 mA (rust) / max; 200 mA (werking)
• GSM frequenties:  850/900/1800/1900 MHz
• Uitgangen: 2
• Uitgang type: Relais, Normaal Open Contact
• Schakelvermogen: 24 Vac/dc, max 0,5 A
• Ingangen: 2 ‘actief lage’ & 1 ‘actief hoge’
• Ingangsspanning: Actief lage ingang: max 16Vdc,
• Actief hoge ingang: 5-50 Vdc
• Afmetingen: 70 x 90 x 35 mm
• Temperatuursbereik: -20 tot +55 °C
• Luchtvochtigheid: Niet condenserend, 0-90% relatieve vochtigheid
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De inhoud van deze productfiche is louter informatief.  
Segaf wijst alle verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of wijzigingen af.
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