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PRODUCTOMSCHRIJVING
De GEP Alarm melder is een meet- en bewakingsmelder voor bewaking 
van een pompsysteem. Op eenvoudige wijze kan de melder op de 
potentiale uitgang van de pompbesturing aangesloten worden of 
aangestuurd worden door een vlotterschakelaar.

TOEPASSINGSGEBIED
Overal waar een hoog- of laag wateralarm akoestisch en visueel 
doorgegeven moet worden. 

TECHNISCHE GEGEVENS
Spanning:  230 V AC / 50 Hz 
Lengte in mm:  160 
Breedte in mm:  120 
Diepte in mm:  110 

GEP ALARM MELDERS
Maakt alarmsignalen zichtbaar, hoorbaar of gemeld per SMS

BESTELGEGEVENS
Art nr NAAM PG

402140 GEP visueel + akoestisch alarm inclusief hoogwater vlotter 4

402132 GEP GSM SMS Alarmmelder 4

402139 GEP visueel + akoestisch alarm 230-400V voor WWM-2 4

PRODUCTOMSCHRIJVING
De GEP GSM SMS Alarmmelder alarmeert (maximaal) vijf nummers met 
een SMS en/of oproep via de ingebouwde GSM-module. Een ‘bevestiging’ 
door de ontvanger zorgt ervoor dat de overige contactpersonen niet 
meer gebeld worden. De GEP GSM SMS Alarmmelder werkt langer dan 
een jaar op een set batterijen. Bij lage batterijspanning verstuurt de GEP 
GSM SMS Alarmmelder een SMS. Bij gebruik van een externe stroombron 
(12 VDC of netstroom), stuurt hij ook een ‘stroomuitval’ melding; vaak is 
dit een eerste indicatie dat er ter plaatse iets mis is. Ieder pompsysteem 
met potentiaalvrije uitgang kan worden aangesloten op de GEP GSM SMS 
Alarmmelder. 

De GEP GSM SMS Alarmmelder heeft diverse instellingsmogelijkheden, 
zoals keuze voor SMS en/of oproep, automatische in-en uitschakeltijden, 
vrije alarmtekst, alarmvertragingen, testmeldingen, etc. Batterijen 
worden meegeleverd. De GEP GSM SMS Alarmmelder heeft alleen 
nog een simkaart nodig, van een willekeurige (lokale) provider. (Niet bij 
levering inbegrepen)

TOEPASSINGSGEBIED
Overal waar een hoog- of laag wateralarm akoestisch en visueel 
doorgegeven moet worden naar één of meerdere telefoons. 

TECHNISCHE GEGEVENS
Spanning:  12V CR123 Lithium 
Lengte in mm:  80 
Breedte in mm:  60 
Diepte in mm:  30


