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Aparatură de control
Prezentare

Pe lângă pasiunea cu care concepe orice produs 
din gama extrem de diversă pe care o produ-

ce, compania Rettig este recunoscută şi pentru o altă 
calitate care îi determină identitatea şi succesul: inova-
ţia. Radiatoarele, încălzirea prin pardoseală, convecto-
rii sunt nişte reuşite totale în materie de eficienţă ter-
mică, design, calităţi ergonomice şi soluţii inovatoare. 
Comercializate în România purtând marca Purmo, 
produsele companiei Rettig au deschis o nouă etapă 
în domeniul soluţiilor de încălzire moderne, estetice şi 
eficiente. Brandul Purmo este nu numai un garant al 
unor produse de calitate, dar şi un promotor al unor 
activităţi şi imbolduri motivaţionale care îşi propun să 
îi stimuleze pe specialiştii în domeniu, furnizându-le, 
pe lângă produse de calitate foarte bună, informaţii 
actualizate şi posibilitatea unui dialog permanent pe 
teme de interes specializat.

Pentru a susţine cu un exemplu concret pledoaria 
pentru spiritul inovator şi modern prin care compa-
nia Rettig şi-a câştigat numele de lider în domeniu, 
vă prezentăm în acest număr un produs care vorbeş-
te de la sine: Controler GSM, destinat în primul rând 
folosirii confortabile a sistemului de încălzire a locu-
inţei sau biroului. Adaptat perfect la obiceiurile con-
sumatorului modern, acest dispozitiv de control este 
activat prin intermediul telefonului mobil şi poate fi 
conectat la diverse alte instalaţii inteligente: sisteme 
de alarmă antiefracţie, detectoare cu infraroşii, sen-
zori de şoc sau geam spart, detectori de fum etc.

Iată detaliile despre acest dispozitiv inteligent care 
asigură un control sporit, de la distanţă, asupra pro-
prietăţilor.

Controler GSM 
Comandă automată de 
acasă şi de oriunde prin 
mesaj SMS. Puteţi primi 
automat mesaje text pe 
telefoanele mobile GSM, 
odată cu apariţia oricărui 
eveniment. Puteţi trans-
mite mesaje de comandă 
şi comuta echipamentele 
aflate la distanţă. Poate fi 
conectat la detectoarele 
pentru depistarea persoa-
nelor nepoftite, detectoa-
rele cu infraroşu, senzo-
rii pentru geam şi şocuri, 
detectoarele cu confirma-

re vizuală, detectoarele PIR, detectoarele cu fotocelu-
lă, detectoarele combinate, detectoarele de mişcare, 
senzori de uşă, temperatură etc. 

Temperatură interioară şi exterioară »
2 intrări (contact la uşă, alarmă …) »
1 ieşire pentru diferite aplicaţii (încălzire centrală…) »
led pentru vizualizare: indică stări diferite (vizuali- »
zarea reţelei GSM, ieşiri, intrări)
1 buton pentru resetarea ieşirilor sau a modulu- »
lui GSM

Descrierea funcţionării 
Descriere detaliată: Acest sistem este proiectat 
pentru controlul sistemului dumneavoastră de în-
călzire (sau a altor sisteme). Aceasta se face printr-o 
ieşire controlată pe diferite căi. El are, de asemenea, 
două intrări pentru conectarea diferitelor sisteme de 
comandă. Aceste sisteme de comandă îşi activează 
propria alarmă. Când se declanşează o alarmă, siste-
mul vă trimite un SMS pentru a vă informa. Aceste 
alarme pot activa ieşirea din sistem. De asemenea, 
puteţi activa sistemul de ieşire printr-un simplu SMS. 

Toţi parametrii instalaţiei dumneavoastră pot fi setaţi 
de pe mobilul dumneavoastră.

Explicarea funcţionării
Comandă a ieşirii: 4 posibilităţi

Comandă doar prin SMS »
Poate fi pornit dacă alarma 1 este activată »
Poate fi pornit dacă alarma 2 este activată »
Poate fi pornit dacă Alarm Temp este activat  »

Cu siguranţă v-au atras atenţia informaţiile de mai 
sus, confirmându-vă încă o data că, în materie de 
inovaţie, compania Rettig are un cuvânt impor-
tant de spus. Pentru orice informaţie suplimen-
tară, vă invităm să ne contactaţi, vizitând site-ul 
www.purmo.ro în care veţi putea găsi oricând amă-
nunte interesante pentru orice specialist din dome-
niul soluţiilor de încălzire.
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