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No ACIKLAMA Adet
B.Fiyat 

USD T.Fiyat USD Resim

* Aşağıda seçilen saha ekipmanlarından alarm alındığında, pompa termik alarmda 5 farklı 

 telefona kaydedilen tek bir genel sesli mesajı okur. / Meşgulse, diğer numaraya geçer.

*  Kesintisiz güç kaynağı kullanılırsa, elektrik ve UPS kesintisinde de haber verir

* Hem GSM (Paket-2) hem de bu modül kullanılırsa, bir hattın kesintisinde diğeri alarmları iletir

* GSM (Paket-2) kullanıldığında uzaktan SMS yada telefon tuşlarıyla mekandaki çeşitli cihaz çalıştırılabilir.

1
Sabit telefon sesli arama modülü, kutu ve adaptör 
dahil 1 277,50 277,50

2

Özel kesintisiz güç kaynağı (Elektrik kesintisinde 
de sistemin çalışmasını sağlar) - KULLANIMI 
ÖNERİLİR !! 0 111,00 0,00

3 Günlük devreye alma (İstanbul içi) 0 200,00 0,00

*  Sistem programlanmış, montaja hazır teslim edilecek, montajı tarafınızdan yapılacaktır

* Cihazın montajı sadece telefon ve enerji soketlerinin takılmasından ibarettir.

Toplam-1 (KDV Hariç) $278

* Aşağıda seçilen saha ekipmanlarından alarm alındığında, pompa termik alarmda 5 farklı 

 telefona SMS yollar yada kaydedilen sesli mesajı okur.

* GSM-SMS tabanlı olduğundan, sabit hat gerekmez, istenen yere kolayca taşınabilir

* Uzaktan SMS yollayarak yada telefon tuşlarına basarak mekandaki çeşitli cihaz çalıştırılabilir. (Opsiyonel)

* Hem GSM hem de No3 teki sesli arayıcı kullanıldığında, bir hattın kesintisinde diğeri alarmları iletir

*  Kesintisiz güç kaynağı kullanılırsa, elektrik ve UPS kesintisinde de haber verir (Ops.)

1

GSM Modülü Tip -1 : SMS yada telefon 
tuşlarıyla uzaktan kontrol ve izleme modülü, 3x 
çıkış, 4x giriş, 1xhata çıkışı. Ekranlı ve tuştakımlı. 
Metal kutu ve adaptör dahil. (SMS ve/veya sesli 
arama yapar ) 1 560,55 560,55

2
GSM-4 Ekstra anten uzatma (Çekim alanı zayıfsa 
kullanılır) 0 64,75 0,00

3
Sabit telefon sesli arama modülü (GSM e yedek 
telefon hattı amacıyla kullanımı önerilir) 0 64,75 0,00

4

Özel kesintisiz güç kaynağı (Elektrik kesintisinde 
de sistemin çalışmasını sağlar) - KULLANIMI 
ÖNERİLİR !! 0 111,00 0,00

5 Günlük devreye alma (İstanbul içi) 0 200,00 0,00

*  Sistem programlanmış, montaja hazır teslim edilecek, montajı tarafınızdan yapılacaktır.SIM kartı hariçtir

* Cihazın montajı sadece telefon ve enerji soketlerinin takılmasından ibarettir.

Toplam-2 (KDV Hariç) $561

( KOD :  KNT-GSM4-PMP)

Sulama, Pompa, Bağevi vb..Paket

SMS ve Telefon Uzak Kontrol, İzleme, Alarm

PAKET-1 ( Sabit telefon hatlı)

( KOD : KNT-TEL-PMP)

PAKET-2 ( GSM Hatlı, SMS, Uzak kontrollü )



No ACIKLAMA Adet
B.Fiyat 

USD T.Fiyat USD Resim

1
Su Akış Anahtarı (Hatta su akışı var/yok takibi 
için) 0 142,45 0,00

2
Seviye Anahtarı, flatör, 1.6m kablolu (Su deposu 
minimum yada taşma seviyesi alarmı) 0 22,20 0,00

3
Şebeke ve UPS durum izleme röleleri (Şebeke ve 
UPS hattındaki kesintileri algılar) 0 33,30 0,00

4
Yüzey montajlı su kaçak-taşma dedektörü (Zemin 
eğimine göre monte edilmelidir) 0 27,75 0,00

5
Sabit Ayarlı kapalı tip termostat. -32/+32 Derece 
ayarlı (Donma alarmı İçin) 0 27,75 0,00

6
Yangın duman dedektörü ve soketi (Her mekana 
en az bir adet kullanılması önerilir) 0 31,45 0,00

7
 Darbe-Tilt-Vibrasyon Dedektörü. (Pompa aşiri 
titreşim alarmı) 0 37,00 0,00

8

Fark Basınç Anahtarı, Su İçin, 0,68-1,7bar 
(Pompa gidiş ve dönüş hatları arasına monte 
edilir. Hatta basınç dengesizliği alarmı) 0 220,15 0,00

9
Akım anahtarı (Pompa normal akım çekiyor yada 
aşırı akım alarmı) 0 74,00 0,00

10
Gerilim anahtarı (Pompaya normal gerilim geliyor 
yada düşük gerilim alarmı) 0 74,00 0,00

11 Dahili siren yada siren-flaşör 0 27,75 0,00

12
Harici, sabotaj korumalı LED li siren (118 dB)  
akü dahil) 0 42,55 0,00

13
Yüzey tip manyetik kapı-pencere kontağı (Kapı, 
pencere, kapak açıldı alarmı) 0 5,55 0,00

14
Hareket dedektörü (120 Der. 8 mt.)+Ayak (İç 
ortamda hareket algılama) 0 20,35 0,00

* Üstteki iki kalem giriş-çıkış takibi için kullanılabilir. Alarm paneli kullanımı önerilir (180usd)

15
Solenoid vana 1/2" (Sulama vb..açıp kapatmak 
için) 0 64,75 0,00

16
Elektrikli Kilit Karşılığı - Normalde Kapalı (Dış 
kapıyı uzaktan açmak için kullanılır) 0 64,75 0

* Çelik kapı için pimli modelleri ve cam kapılar için manyetik tutucular da mevcuttur

17
Kontaktör (Pompa, fan, motor, aydınlatma  
kontrol) 0 46,25 0,00

* Uzaktan kontrol edilecek ekipmana göre tipi değişebilir. Yedek klima, pompa, aydınlatma, sulama vb..

18
PLC (8 giriş-6 çıkış) + Güç kaynağı, programlama 
dahil 0 240,50 0,00

* Giriş-çıkış noktaları  ve sensörler arasında senaryo, zaman gecikmesi vb.. gerekirse kullanılır

19

GSM Modülü -2 :  SMS ile uzaktan kontrol ve 
izleme modülü, 2x çıkış,8x giriş, Ekran ve 
butonsuz.  Kutu, adaptör, anten dahil. (Sadece 
SMS atar. Sesli arama yapmaz ) 0 351,50 0,00

OPSİYONEL SAHA EKİPMANI  (Seçilen pakete talebe göre eklenir)



No ACIKLAMA Adet
B.Fiyat 

USD T.Fiyat USD Resim

* Diğer GSM modülün, ekran ve butonsuz, 8 giriş, 1 çıkışlı giriş sayısı daha fazla versiyonudur.

Sesli arama yapmaz

20
Mini kesintisiz güç kaynağı (Elektrik kesintisinde 
sistem çalışır) 0 46,25 0,00

21 4x0,25 LIYC güvenlik kablosu (İç Ortam) 0 0,83 0,00

22 Günlük devreye alma (İstanbul içi) 0 200,00 0,00

*  Sistem programlanmış, montaja hazır teslim edilecek, montajı tarafınızdan yapılacaktır

* İstenirse kablo çekim, montaj ve devreye alma tarafımızdan da yapılabilir. SIM kartı hariçtir

Toplam-3 (KDV Hariç) $0

NOT: 1500 usd üzerinde alışlarda iskonto uygulanacaktır !!!

KUR : Fatura tarihindeki merkez bankası efektif usd satış kuru

ÖDEME : Siparişte tamamı peşin

OPSİYON : 2 Hafta

MALZEME TESLİMİ : Siparişi müteakiben 1-8 Hafta (GSM modülü stok durumuna göre)
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