
Aşağıdaki örnek uygulamaların birini veya birkaçını 
aynı anda yürütebilir.

OTOMATİK SULAMA
Sulama sistemini SMS’le, uygulama üzerinden veya 
aramayla açıp kapatın, haftanın günlerine göre farklı saat ve 
sürelerde otomatik çalışmasını programlayın.

SEVİYE SEVİYE KONTROLÜ
Depodaki su seviyesi düşünce kuyu pompasını çalıştırsın.
Kuyu ile depo arası uzaksa iki TelepatiK birbirini kontrol etsin.
Dilerseniz pompanın çalışma durumunu SMS’le bildirsin.

KAPI-BARİYER AÇMA
Telefon rehberinde 1.000 numara için yetki tanımlayın.
Arayarak veya SMS’le kapı açın. 

SICAKLIK SICAKLIK KONTROLÜ
Sıcaklığa bağlı olarak ısıtıcı veya soğutucu çalıştırsın.
Düşük-yüksek sıcaklık alarmlarını SMS’le bildirsin.
Sıcaklık ölçümlerini istediğiniz sıklıkta raporlasın.

AYDINLATMA
SMS’le, aramayla veya uygulama ile ışıkları açıp kapatın.
Sensor bağlayın, hava kararınca aydınlatmayı açsın.
Farklı saat ve sürelerde farklı ışıkları otomatik açıp kapasın.Farklı saat ve sürelerde farklı ışıkları otomatik açıp kapasın.

GÜVENLİK
Girişlere hareket algılayıcı veya kuru kontak bağlayın.
Hareket algıladığında alarm zili çaldırsın, 
SMS ve/veya aramayla bildirsin.

Girişlere kuru kontak, sıcaklık-ışık sensörü, PIR hareket algılayıcı vb. bağlanabilir.

Girişlerin durumuna göre röle çeker, SMS atar, arama yapar.

Aramayla, SMS’le, uygulama ile veya önceden tanımlanan saatlerde röle çeker.

1.000 telefon numarasına röle çekme yetkileri tanımlanabilir.

Birden fazla TelepatiK birbirini kontrol edebilir.

Android mobil uygulama ile yönetilir.

Pin Pin korumalı SIM kartla da kullanılabilir.

EKLENTİLER
• Sıcaklık sensörü
• Işık sensörü
• PIR hareket algılayıcı
• AC gerilim algılayıcı

GSM Tabanlı Uzak Denetleyici

TelepatiK



Yazılım ve donanım özelliklerinde önceden duyurmadan değişiklik yapılabilir.                                                       (2c)
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        WhatsApp:  (531) 305 26 99

TelepatiK-2                                                                        2 Giriş, 2 Röle
TelepatiK-4                                                                        4 Giriş, 4 Röle
Sıcaklık ölçme aralığı                                -25…100°C arasında (0,5°C adımla)
Gerilim ölçme aralığı                                     0…5V arasında (0,05V adımla)
Aramayla röle çekme süresi                            0…2 saat (1 saniye adımla)
SMS’le röle çekme süresi                          Sürekli veya 0…999 dakika (1 saniye adımla)
Uygulama üzerinden röle çekme süresiUygulama üzerinden röle çekme süresi       Sürekli veya 0…12 saat (1 saniye adımla)
Rapor yollama periyodu                                         1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 saat
GSM şebekesi                                         2G Quad-band 850/900/1800/1900MHz
Röle terminalleri (NO)                                 5,08 mm 2’li vidalı-geçmeli klemens
Giriş terminalleri                                            3,81 mm 2’li vidalı-geçmeli klemens
Röle kontak kapasitesi                                               240VAC / 30VDC, 7A
Güç ihtiyacı                                                                              12V, 2A
BoyutlarBoyutlar                                                                       75 x 110 x 36 mm

Giriş tetikleme seçenekleri:
Kontak kapanınca-açılınca / Sıcaklık düşünce-yükselince / Gerilim düşünce-yükselince

Giriş tetikleme ayarları:
Tetik gecikme süresi / İki tetik arası bekleme süresi / Tetikleme ve tetik sonu seviyeleri

Giriş tetiklendiğinde:
Röle çekme / SMS’le bildirim / Aramayla bildirim / Başka TelepatiK’i kontrol etme

Röle kontrol:Röle kontrol:
Giriş tetik durumlarına göre / Aramayla / SMS’le / Önceden programlanan saat ve sürelerle

SMS bildirimleri:
Aygıt açılışı / Enerji kesintisi / Gelen SMS / Gelen arama

SMS Raporlama:
Sorgu ile ve/veya periyodik olarak Giriş-Röle durumları ve aygıt durumu

Telefon rehberi:
8 numara için yönetici ve röle yetkileri / 1.000 numara için röle yetkileri8 numara için yönetici ve röle yetkileri / 1.000 numara için röle yetkileri
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