
PROVEN TECHNOLOGY

Simpel GSM overvågning

DESMI Danmark A/S tilbyder nu simpel GSM overvågning til pumpeinstallationer. 

DESMI Danmark A/S tilbyder nu simpel 
GSM overvågning til pumpeinstallationer. 

GSM modulet kan leveres både med og 
uden SIM kort og kan tilsluttes en hvilken 
som helst pumpestyring, uanset fabrikat.

• Alarmer bliver sendt som SMS eller 
talebesked. 

• Faste alarmer bliver sendt ved 
strømsvigt og sabotage af GSM modul. 

• GSM modulet kan håndtere op til 8 alar-
mindgange. 

• GSM modulet har 4 potentielle frie 
udgange til evt. sirene og alarmlampe.

Priser ved køb af GSM modul:

GSM modul monteret i polyester kasse, 
inkl. backup batteri og antenne: 
GSM modul leveres uden SIM kort.

6.960,-

Installationsomkostninger: 
Der skal være 230Vac tilgængelig og 
montage af GSM modul er max. 
2 m fra tavle.

2.840,-

Leje af SIM kort: 
Prisen for leje af SIM kort er en mdr. 
ydelse og bliver faktureret forud hvert 
kvartal.   

115,-

Priser ved leje af GSM modul:
Der er en min. bindingsperiode på 12 
måneder.

Hvis lejeaftale opsiges vil der blive fak-
tureret installationsgebyr for frakobling 
af GSM modul.

Priser ved leje af GSM modul:

Der er en min. bindingsperiode på 12 måneder.

Hvis lejeaftale opsiges vil der blive faktureret 
installationsgebyr for frakobling af GSM modul.

GSM modul monteret i polyester kasse, 
inkl. Backup batteri og antenne: 
Prisen for leje af GSM modul er en mdr. ydelse 
der bliver faktureret forud hvert 
kvartal. Leveres med SIM kort, programmeret 
og klar til brug (telefon nummer 
skal oplyses før levering)

395,-

Installationsgebyr:   
Der skal være 230Vac tilgængelig 
og montage af GSM modul er max. 
2 m fra tavle.        

1.295,-

Alle priser er 2011 priser netto excl. moms. - Vi 
forbeholder os ret til ændringer.

Se illustration på bagsiden
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Eksempel: Pumpebrønd med 2 pumper

www.desmi.dk

DESMI Danmark A/S udfører landsdæk-
kende service, vedligehold og reparationer 
på alle typer pumper og pumpesystemer, 
uanset fabrikat.

HOTLINE: 
7023 6363  

service@desmi.com
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