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FlexGuard
Med FlexGuard kan du tænde og 
slukke for pumpen, skrue op og ned for 
varmen, tænde og slukke for lyset og 
hvad du ellers vil have styret. 

Styring 
FlexGuard kan modtage en kommando fra VMS 
Cloud og SMS til fx styring af en digital output, der 
trækker relæet til varmepumpen. På den måde 
kan blandt andet varmepumper fjernstyres, så fx 
et sommerhus er opvarmet ved ankomst.

FlexGuard er et fleksibelt styringssystem 
som kan styre analoge og digitale udgange 
fra VMS Cloud og SMS-kommandoer. Der er 
standardkommandoer som kan styre analoge og 
digitale udgange, og så på den måde styre det 
man gerne vil fjernstyre.

Overvågning
FlexGuard kan sende en alarm som SMS eller 
email til en eller flere brugere ved overskridelse 
af indstillinger som er sat i forbindelse med en 
overvågning. Det kan fx være når temperaturen i 
kølecontaineren overstiger 5° C.

FlexGuard kan overvåge analoge og digitale ind- 
og udgange, og sender en alarmbesked til en eller 
flere modtagere som SMS, Taleopkald eller email.

VMS Cloud
VMS Cloud gør det nemt at overvåge og 
konfigurere FlexGuard-enheder. Det er nemt at 
holde styr på alle installationer hos forskellige 
kunder fra ét system. 

Alle kommandoer som kan laves via 
telefonbeskeder, kan også nemt laves fra skyen. 
Det kræver blot, at enheden er udstyret med et 
SIM-kort med datatrafik. Enheden bruger max. 17 
MB datatrafik om året.

Alle enheder oprettes på VMS Cloud ved levering. 

>Tjek varer på næste side.
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1) Kræver et SIM-kort med datatrafik. 
2) Kun til android smartphones. Find SkyAlarm App på Google Play. 
3) Ekstra applikationer er tilkøbsmulighed til FlexGuard. Abonnements-

baseret. Kræver et SIM-kort med datatrafik i enheden.

VMS CLOUD1)

 y Gratis web-login med adgang til 
samtlige installationer.

 y Gratis online system – uden 
binding og intet abonnement.

 y Gratis online opsætning af 
enheder.

 y Gratis online driftsstatus.
 y Gratis online alarmoversigt, hvor 

alarmer kan administreres med 
noter ved alarmen.

 y Gratis online alarmhistorik med 
bruger- og tidsstempling.

 y Gratis online komplet overblik over 
samtlige installationer.

 y Gratis alarm app til smartphone2).

EKSTRA APPLIKATIONER3)

 y VMS ControlManager: 
Automatisk styring af analoge 
og digitale signaler ud fra fx 
tidspunkter.

 y VMS CalendarManager: 
Automatisk styring af analoge og 
digitale signaler ud fra en kalender.

FUNKTIONER
 y Overvågning af analoge indgange, 

fx temperatur, niveau eller flow.
 y Styring af analoge udgange, fx 

regulér en frekvensomformer.
 y Overvågning af digitale indgange, fx 

er vandtrykket lav.
 y Styring af digitale udgange, fx start 

eller stop en motor.
 y 1-Wire bus til fx ID knap-læser, 

temperatur-sensor, digital 
termometer og lignende.

 y I/O udvidelsesmoduler til analoge 
og digitale ind- og udgange.

 y Indbygget batteribackup.
 y GSM-, UMTS- eller Ethernet-

kommunikation.



FlexGuard
Styring, kontrol og overvågning af 
digitale og analoge processer
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ANTENNE (2G/3G)
 y Vandal antenne.
 y SMA (M) stik.
 y 2G og 3G 

kommunikation.
 y Kabel 2,5 m.
 y Kræver ikke jordplan.

295,-

ANTENNESÆT (2G)
 y Stik antenne 160 mm.
 y SMA (M) stik.
 y 2G kommunikation.
 y Kabel 1,5 m / 3 m / 5 m / 

7 m / 10 m
 y Kræver ikke jordplan.

FRA:
318,-

ANTENNE (2G/3G)
 y Stik antenne 48 mm.
 y SMA (M) stik.
 y 2G og 3G 

kommunikation.
 y Kræver jordplan.

37,-

I/O UDVIDELSESMODUL
 y I/O udvidelsesmoduler til 

analoge og digitale ind- 
og udgange.

 y Fås i flere forskellige 
modeller.

 y Modbus kommunikation.

FRA: 
1.220,-

VIKMOTE VX90 ENCORE
 y 4 x høj effekt relæ.
 y 5 x digital input.
 y 2 x analog input.
 y 1-Wire bus.
 y Vandtæt boks IP65.
 y Inkl. intern antenne – 

mulighed for tilslutning 
af en ekstern antenne.

 y Forsyning 8-36 V DC og 
100-260 V AC.

3.908,-

VIKMOTE VX90 TURBO
 y 4 x høj effekt relæ. 
 y 5 x digital input. 
 y 4 x analog input.
 y 4 x analog output.
 y 1-Wire bus.
 y Vandtæt boks IP65.
 y Inkl. intern antenne – 

mulighed for tilslutning 
af en ekstern antenne.

 y Forsyning 8-36 V DC og 
100-260 V AC.

4.913,-

VIKMOTE IX400 IOT
 y 8 x høj effekt solid-state 

digital output. 
 y 8 x digital input. 
 y 4 x analog input.
 y 4 x analog output.
 y 1-Wire bus.
 y 9M DIN-skinne.
 y Ekskl. antenne.
 y Forsyning 8-36 V DC.

5.495,-

VIKMOTE VX40 PRO
 y 8 x høj effekt solid-state 

digital output. 
 y 8 x digital input.
 y 4 x analog input. 
 y 4 x analog output.
 y 1-Wire bus.
 y M36 DIN-skinne.
 y Ekskl. antenne.
 y Forsyning 8-36 V DC.

4.228,-

2G 2G2G 3G 2G 3G

VIKMOTE VX10 PRO
 y 2 x digital solid-state 

digital output.
 y 2 x digital input.
 y 1 x analog input.
 y 1-Wire bus.
 y Vandtæt boks IP66.
 y Ekskl. antenne.
 y Forsyning 8-36 V DC.

SIM ABONNEMENT
 y 9,- pr. måned.
 y 15 øre pr. opkald og 

55 øre pr. minut.
 y 20 øre pr. SMS.
 y 1,- pr. MB datatrafik.
 y Mobildækning: TDC.
 y SIM udbydes gennem 

Uni-Tel selskabet. Kun 
til erhvervsbrug.

2G

På M2M Shop kan du finde et stort udvalg af 
antenner, forlængerkabler, antennestik-adaptere, 
tryktransmittere, strømforsyninger, 1-wire følere, 
energimålere og meget mere.

Beskyttet 
mod 

transienter.
I/O 

udvidelse 
via Modbus 

moduler.
3.550,-
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