SMS og tlf opkald

Enkel at betjene

Let at installere

Trådløs løsning

Kan let udvides

Beskyt det du har kært
Azor GSM mini alarm giver brugeren fuld komfort takket være en
enkel trådløs installation og betjening. Tilkobling og frakobling af
systemet udføres med en lille nøglering tildelt til den enkelte bruger.
Alt du behøver for at komme i gang følger med i pakken. For at opnå
en højere sikkerhed, kan yderligere detektorer købes og tilføjes. Brugere
bliver informeret om mulige indbrud i huset, direkte på mobiltelefonen.

Azor komponenter

Kontrolenhed

AZ-10K GSM Kontrolenhed

AZ-10R Fjernbetjening

er hjernen i hele systemet.
Den modtager rapporter fra
detektorerne – alarm / lavt
batteriniveau – og sender
beskeden til brugeren via den
indbyggede kommunikationsmulighed. SMS og telefon opkald
til de forudbestemte telefon
numre. Ved alarm, starter også
den indbyggede sirene.

Til- og frakobler systemet ved
et enkelt tryk på en knap. Den
er designet til at hænge i en
nøglering og giver mulighed
for at betjene systemet når
RFID proxlæseren er udenfor
rækkevidde.

AZ-10D RFID Proxlæser
betjener hele systemet. Læser
en indlæst AZ-10T RFID Proxbrik
– efter læsning af prox, sender
læseren signal til kontrolenheden
om at til- eller frakoble systemet.
Læsning af en RFID proxbrik
bekræftes med et blink fra LED
dioden.

RFID Proxlæser

Egenskaber
 GSM Plug-and-Play mini alarm system ideel til små
installationer
 Intuitiv og enkel for slutbrugeren
 10 trådløse detektorer (bevægelse, åbning af dør / vindue

eller røg/varme)
 10 registrerede brugere til alarm notifikationer og kontrol

AZ-10T RFID Proxbrik

RFID Proxbrik

Fjernbetjening

benyttes til autorisering af
brugeren. Den til- og frakobler
ved at blive “præsenteret“ for
AZ-10D RFID Proxlæser. Hver
RFID proxbrik har sit eget signal
og systemet kan let se forskel
på hvilken prox der har været
benyttet. Proxbrikken er let at
sætte i nøgleringen.

 Tale og SMS rapportering til op til 10 telefonnumre
 Tale menu til enkel navigering i systemet
 433 MHz radio kommunikation

AZ-10M Dør åbningskontakt

Dør åbningskontakt

rapporterer når døre og vinduer
bliver åbnet ved indbrud.
Detektoren indeholder en
magnetisk kontakt, som vil sætte
alarmen i gang når de magnetiske
dele ikke har kontakt. Dette
sker når dørens eller vinduets
bevægelige del bevæger sig væk
fra karmen. Detektoren er også
beskyttet imod sabotage.
AZ-10P PIR bevægelsessensor
aktiverer en alarm når der
er menneskelig bevægelse i
rummet. Detektoren er ideel
til rum der er flere adgange til.
Bevægelsessensoren er også
beskyttet imod sabotage og giver
alarm hvis den forsøges fjernet fra
væggen.

PIR bevægelsessensor
AZ-10S Optisk røg/varme detektor
reagerer ved tilstedeværelsen af
røg i et rum (synlig produkt fra
afbrænding) og ved en meget høj
temperatur i rummet. Detektoren
har indbygget sirene til lokal
alarmering.
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Importeret af:

Optisk røg/varme
detektor
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