
iConnect

e  Godkendt af Forsikring og Pension
e  32 trådløse, 1 trådfast alarmzone
e  32 brugerkoder 
e  Op til 19 fjernbetjeninger
e  Op til 4 trådløse betjeningspaneler
e  Op til 3 fortrådet betjeningspaneler
e  LCD tekstdisplay med 2x16 karakterer
e  Log med 1022 handlinger
e  Indbygget højttaler og mikrofon

e  2-vejs tale (fuld duplex) 
e  Overvågning af ældre og handicappede
e  Sender SMS og/eller talebesked ved alarm
e  Opkald til kontrolcentral med SIA og CID
e  Indbygget sirene 105dBA
e  Lys, varme m.m. kan styres med SMS
e  SecuriCode teknologi, 868 MHz
e  USB programmeringsport indbygget
e  Stort tilbehørsprogram

- enkelt og sikkert



Bevægelsesdetektor Åbningskontakt Håndsender

iConnect alarmsystemet er det perfekte 
valg til sikring af private hjem samt mindre                 
erhverv, hvor der stilles store krav til sikkerhed,     
pålidelighed og flexibilitet. iConnect har alle de 
faciliteter, som kræves af en moderne alarm-
central, herunder 33 fuldt programmerbare 
alarmzoner og 6 forskellige tilkoblingsmulig-
heder.
Udover at iConnect alarmsystemet sikrer    
hjemmet effektivt mod tyveri, kan der samtidig 
overvåges mod brand, gasudslip, vandudslip og 
for lav temperatur m.m. 
Rapportering af alarmer, eller tekniske proble-
mer, sendes via det indbyggede GSM eller PSTN 
modem direkte til en kontrolcentral og/eller til 
almindelig telefon og mobiltelefon enten som 
SMS eller som talebeskeder. 

Befinder der sig ældre eller handicappede i 
huset, kan iConnect alarmsystemet også 
benyttes til nødkald, idet der blot ved et enkelt 
tryk på en fjernbetjening eller direkte på      
centralen, kan oprettes en linie med 2-vejs tale. 
Trådløse nødkaldssendere kan naturligvis også 
tilsluttes. iConnect leveres i et elegant design 
med et baggrundsbelyst LCD display, der giver  
statusindikeringer i klar dansk tekst og tale.
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Udvendig detektor Indvendig sirene Udvendig sirene

 Stort udvalg af tilbehør
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