
Έξυπνα Προγράμματα

Συμβατή Εφαρμογή

Απομακρυσμένος Έλεγχος μέσω κινητού τηλεφώνου

GSM Control Unit

Συνεργαζόμενες Συσκευές

NC-65

 

Πάνω απο 5 χρήστες

Τηλεχειρισμός με την ασφάλεια του GSM Μια συσκευή πολλοί χρήστες κανένα τηλεχειριστήριο

Συνεργαζόμενες Συσκευές

Το DC-02 GSM DOOR CONTROL UNIT σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε 

στην Ελλάδα για να ελέγχετε μέσω του κινητού σας γκαραζόπορτες  

και αυλόπορτες με μηχανισμό κίνησης και επιπλέον συσκευές. 

Με τη συσκευή DC-02 DOOR CONTROL UNIT μπορείτε να χειρίζεστε 

απομακρυσμένα την Αυλόπορτα, τη Γκαραζόπορτα, τα Ρολά, τα 

Σκίαστρα, την Εξωτερική και Εσωτερική Είσοδο. Και να 

ελέγχετε ανά πάσα στιγμή αν είναι ανοιχτά ή κλειστά.

 

Ταυτόχρονα με τη λειτουργία "Ελεύθερης Πρόσβασης" μπορείτε να

επιτρέπετε ή όχι σε άλλους χρήστες να λειτουργούν μέρη του 

συστήματος για όσο χρόνο εσείς επιθυμείτε. 

Έξυπνα Προγράμματα

Συμβατή Εφαρμογή

Απομακρυσμένος Έλεγχος μέσω κινητού τηλεφώνου

GSM Door Control UnitDC-02

Πάνω απο 5 χρήστες

Εύχρηστος Συναγερμός

Συμβατή Εφαρμογή

Απομακρυσμένος Έλεγχος μέσω κινητού τηλεφώνου

GSM EMERGENCY UNIT

Συνεργαζόμενες Συσκευές

AL-01

Το AL-01 ALARM CONTROL UNIT σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε 
στην Ελλάδα για να είναι ασφαλείς οι δικοί σας άνθρωποι και 
προστατευμένος ο χώρος που επιθυμείτε. 

Είναι ιδανική λύση για ηλικιωμένους ανθρώπους, άτομα με 
προβλήματα υγείας, μικρά παιδιά και για προστασία 
ιδιοκτησίας από κλέφτες. 

Η ρύθμιση αλλά και η  λειτουργία της συσκευής γίνεται σε συνεργασία
με την εφαρμογή GSM AL-01. Μέσω της οποίας αποστέλλεται μήνυμα
στο κινητό σας τηλέφωνο για οποιαδήποτε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης ή ενεργοποίησης του συναγερμού. Πατώντας το κουμπί 
ενεργοποιείται ο συναγερμός, και ταυτόχρονα σας αποστέλλεται SMS 
στο κινητό σας. Έτσι μπορείτε εύκολα να χειριστείτε επείγοντα 
περιστατικά. 

Άμεση ειδοποίηση σε περίπτωση ανάγκης

Προσφέρετε ασφάλεια σε εσάς και τα αγαπημένα σας πρόσωπα

Εγκατάσταση στον ηλεκτρολογικό πίνακα

Συμβατή Εφαρμογή

Απομακρυσμένος Έλεγχος μέσω κινητού τηλεφώνου

 

Δυνατότητα επέκτασης εξόδων

Τηλεχειρισμός με την ασφάλεια του GSM

GSM Control UnitNCR-25

NCR-25

RR-02 RR-04

Συνεργαζόμενες Συσκευές

RR-4  4 Ρελέ 
16Α/230Vac

Το NC-65 GSM CONTROL UNIT σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στην 

Ελλάδα για να ελέγχετε μέσω του κινητού σας οποιαδήποτε συσκευή 

επιθυμείτε. Ιδανική λύση για τον απομακρυσμένο έλεγχο συσκευών. 

Στοχεύει στην απλοποίηση της καθημερινότητας σας εξοικονομώντας

χρόνο και χρήματα.

Με τη συσκευή NC-65 GSM CONTROL UNIT μπορείτε να λειτουργείτε

τις εισόδους με on/o� στιγμιαία, δημιουργώντας επαναλαμβανόμενα 

σενάρια, ή ακόμα να μεταβάλεται η είσοδος με την αλλαγή μιας 

συγκεκριμένης εξόδου. 

Ταυτόχρονα μπορείτε να βλέπετε στην εφαρμογή την κατάσταση των

εισόδων και των εξόδων καθώς και να λαμβάνετε ειδοποίηση βλάβης

ή παραβίασης κάποιας εισόδου. 

Το NCR-25 GSM CONTROL UNIT αποτελεί τη συνέχεια της 

σειράς GSM CONTROL UNIT. Διατηρώντας όλες τις 

δυνατότητες του NC-65 GSM CONTROL UNIT το νέο μοντέλο 

της σειράς αποτελεί μια πιο εύχρηστη και προσαρμόσιμη λύση

 στις ανάγκες σας. 

Τα δυο κύρια χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν το 

NCR-25 GSM CONTROL UNIT είναι τα εξής. 

Η τοποθέτηση του γίνεται μέσα στον ηλεκτρολογικό πίνακα

Έχει δυνατότητα επέκτασης 
2 επιπλέον εξόδων εάν συνδέσετε το ρελέ επέκτασης RR-02 ή 

4 επιπλέον εξόδων εάν συνδέσετε το ρελέ επέκτασης RR-04. 

RR-2  2 Ρελέ 
16Α/230Vac

RR-4  4 Ρελέ 
12Vdc 1,6A Ράγας

SDL-04
Όργανο πίνακος 
 Θερμοκρασίας/Ψύξης

SDL-05
Ενσύρματος Αισθητήρας 
Πλημμύρας DC 12V

NC- 06 Κεραία GSM
Επέκταση 5m

Μαγνιτική Παγίδα
Βαρέως Τύπου

NC-04 Τροφοδοτικό UPS
12 Vdc 2,1A με βύσμα

NC- 06 Κεραία GSM
Επέκταση 5m

Μπουτόν 
βοήθειας ρολόι

Μπουτόν 
βοήθειας κολιέ

MC-01 
Μαγνιτική Παγίδα

SDW-02 Ασύρματος 
Αισθητήρας Καπνού

SDW-04 Ασύρματος 
Αισθητήρας Κίνησης



NC-65

GSM Control UnitNC-65GSM DOOR Control UnitDC-02 GSM EMERGENCY UNITAL-01GSM Control Unit

Ανακαλύψτε τις εφαρμογές μας

DC-02 AL-01

Κατεβάζοντάς τες εντελώς δωρεάν

Περιηγηθείτε στην εφαρμογή GSM NC-65 η 
οποία υποστηρίζει τις συσκευές NC-65 και NCR-25. 
Εμπνευστείτε από τις δυνατότητες που σας δίνουν 
και προσαρμόστε τες στις ανάγκες σας.

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  
ΜΑΣ  ΔΩΡΕΑΝ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Τροφοδοσία 12VDC Διαστάσεις :

194x97x35mm

GSM Quad Band
800/900/1800/1900 Mhz

Micro SIM

6 Έξοδοι

5 Είσοδοι

Τροφοδοσία 12VDC Διαστάσεις :
194x97x35mm

GSM Quad Band
800/900/1800/1900 MHz

Micro SIM

6 Έξοδοι

5 Είσοδοι

Τροφοδοσία 12VDC Διαστάσεις :
194x97x35mm

GSM Quad Band
800/900/1800/1900 MHz

Micro SIM

2 Έξοδοι

1 Είσοδος

Τροφοδοσία 12VDC Διαστάσεις :
107 x 56 x 66 mm

GSM Quad Band
800/900/1800/1900 MHz

Micro SIM

2 Έξοδοι

5 Είσοδοι

Περιηγηθείτε στην εφαρμογή GSM DC-02 
η οποία υποστηρίζει τη  συσκευή DC-02. 
Yλοποιήστε διαφορετικά σενάρια και 
δοκιμάστε τις λειτουργίες. 

Περιηγηθείτε στην εφαρμογή GSM AL-01
η οποία υποστηρίζει τη συσκευή AL-01.
Τώρα η ασφάλεια σας είναι στα χέρια σας. 
Αποκτήστε τον απόλυτο ελέγχο του συναγερμού 
σας ταυτόχρονα με άλλες συναρπαστικές λειτουργίες.

NC-65

AL-01

DC-02

Συναγερμός
Η συσκευή αποτελεί ένα υπερσύγχρονο Συναγερμό.
Μπορείτε να τον τοποθετήσετε οπουδήποτε χωρίς να χρειάζεται καλωδιώσεις 
και δαπανηρές διαδικασίες. Η λειτουργία του είναι απλή και γίνεται είτε μέσω
της εφαρμογής GSM AL-01 είτε απο το πληκτρολόγιο που διαθέτει. 

Βοήθεια Ηλικιωμένων
Μαζί με τη συσκευή δίνεται και ένα ρολόι Κουμπί Βοήθειας.  Σε περίπτωση 
ανάγκης ο άνθρωπος που το φορά πατά το κουμπί και αμέσως ενημερώνονται 
όλοι όσοι έχουν καταχωρηθεί στη εφαρμoγή με ειδικό μήνυμα SMS στο κινητό τους. 

Χρονοδιακόπτης για εστίες κουζίνας 
Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως ξεχάσατε την εστία της κουζίνας ανοιχτή. 
Τη διάρκεια λειτουργίας την προγραμματίζετε και μέσω της εφαρμογής ξεκινά ο 
Χρονοδιακόπτης. Χρήσιμη λειτουργία για άτομα ηλικιωμένα που συνήθως ξεχνούν 
τις εστίες ανοιχτές με κίνδυνο πυρκαγιάς. 

Ανοίξτε και κλείστε την αυλόπορτα, τα στόρια, τις τέντες, την πόρτα του γκαράζ ακόμα 
και τον εξωτερικό ή εσωτερικό φωτισμό μέσω της εφαρμογής GSM DC-02 στιγμιαία ή 
ορίζοντας συγκεκριμένο εβδομαδιαίο πρόγραμμα.

Έως και 7 διαφορετικά προγράμματα
Απομακρυσμένος εβδομαδιαίος έλεγχος στα συστήματα άρδευσης των εκτάσεων που 
καλλιεργείτε, με καθορισμένο το χρόνο και την ώρα που εσείς επιθυμείτε.

Περισσότεροι από 10 χρήστες
Διαμοιράστε την εφαρμογή σε περισσότερους από 10 χρήστες, πολλαπλασιάζοντας έτσι τις 
δυνατότητες του DC-02 και δημιουργήστε  τη βάση  για έναν πιο ευέλικτο τρόπο ζωής. Το 
Eβδομαδιαίο/Ημερήσιο πρόγραμμα σας επιτρέπει  να  ορίσετε την ενεργοποίηση και 
απενεργοποίηση των εξόδων σε εβδομαδιαία/καθημερινή βάση αντιστοίχως. 

Πολλές δυνατότητες ενεργοποίησης

Με την εφαρμογή GSM NC-65 ειδοποιείστε άμεσα μέσω του κινητού σας τηλεφώνου
για πιθανή αλλαγή στην κατάσταση διαφόρων λειτουργιών όπως είναι η διακοπή 
ρεύματος, η πυρασφάλεια, ο  συναγερμός, η  μαγνητική επαφή, ο αισθητήρας 
θερμοκρασίας και διάφορες άλλες συσκευές.

Χειριστείτε εώς 6 σημεία
Ενδεικτικά Παραδείγματα:
Τη Θέρμανση      Το Θερμοσίφωνα
Τις Αντλίες σας     Το Πότισμα 
Τα Φώτα 

Για Οικονομία σε

2 Έξοδοι

Πληροφορίες σχετικά με τα συνεργαζόμενα 
προϊόντα μπορείτε να βρείτε στο 
www.nissoy.net αλλά και στον ανανεωμένο 
μας κατάλογο “ΝΙΣΣΟΥ 2020” .

Πολλές λειτουργίες

Πολλές δυνατότητες που περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Όπως με :
Διάρκεια                                           Σύντομη διάρκεια 3"
Εναλλαγή                                         Ενεργοποίηση από είσοδο
Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα       Με αναπάντητη κλήση 

NC-65

DC-02

AL-01

NCR-25

RR-2
4 Έξοδοι

RR-4
Διαστάσεις :
89  x 54 x 66 mm 

Διαστάσεις :
107 x 56 x 66 mm

Συστήματα Αυτοματισμού

Κατερίνη, 60100info@nissoy.com
Κ.ΝΙΣΣΟΥ ΚΑΙ Ο.Ε.

Η  λύση στον απομακρυσμένο ελέγχο

Συσκευές τηλεχειρισμού με την ασφάλεια 
της τεχνολογίας GSM  

23510-78342


