Home Connect CommPact

Systém Home Connect CommPact je miniaturní zabezpečovací systém kompatibilní se všemi
zde uvedenými bezdrátovými prvky. V rámci ústředny jsou integrovány LCD displej, klávesnice,
GSM/GPRS komunikátor, siréna 93 dB a záložní akumulátor. Instalce vyžaduje pouze napájecí
přívod 230V a vložení SIM karty. Uživatel má možnost ovládat tento systém několika způsoby,
pomocí integrované klávesnici na čelním panelu systému, bezdrátovou klíčenkou, pomocí SMS,
pomocí tónové volby a v případě že jste připojeni na aplikační server je k dispozici i webové
rozhraní.

Jednoduchý, uživatelsky přívětivý systém!
* Snadno čitelný LCD displej
* Vícejazyčné vizuální, textové a hlasové informace (Čeština, Angličtina, Španělština,
Francouzština, Turečtina)
* Jedno tlačítko pro zastřežení/odstřežení a částečné střežení
* Tlačítko pro volání na servisní číslo, definovatelné uživatelem
* Nahrávání zpráv do paměti pro uživatele
* Možnost oboustranné hlasové komunikace přes ústřednu
* Vše v jednom – všechny systémové komponenty v jednom boxu
* Bezdrátový miniaturní systém – odolný proti temperování
* Metody střežení: celkové, částečné a obvodové

Technické parametry systému
* 32 bezdrátových zón / 1 drátová zóna
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* 32 uživatelských kódů
* 1022 událostí v paměti, události vždy označeny časem a datem
* USB port pro lokální programování z počítače a aktualizaci firmwaru
* PGM reléový výstupní kontakt zatížitelný: 100mA (max. zátěž)
* Integrovaná siréna: 93dB
* Provozní teplota: -10°C až +55°C
* 19 bezdrátových klíčenek
* 4 bezdrátové klávesnice
* Napájecí napětí: 230V AC, 50Hz
* Záložní baterie pack: 4.8V/1.3Ah (4 x 1.2V Ni-MH dobíjecí články, velikost AA, zaloha na
12hod.)
* Tamper - kontakt proti sejmutí ze zdi, typ N.C.
* Rozměry: 210 x 153 x 40mm
* Váha: 1.350g
Možnosti komunikace
* Interní GSM/GPRS/PSTN komunikační moduly
* Oboustranná audio komunikace – full duplex/simplex
* GPRS, GSM, PSTN jako primární nebo záložní komunikační mód
* SMS a/nebo E-mailové hlášení pro uživatele
* Počet účtů pro zasálání událostí na PCO: 6 (8-mi místné číslo účtu)
* SMS-SIA (textové) pomocí GSM/SMS pro rychlé a spolehlivé přenášení událostí
* SMS Contact ID
* Contact ID pomocí PSTN/GSM/GPRS
* IP protokol pomocí Internetu (není potřeba statická IP adresa)
Robustní, šifrovací FM technologie
* Zahrnuje FM technologii pro optimální RF imunitu proti rušení
* Super-heterodyne, pevná frekvence přijímače
* Digitální RSSI (Reception Signal Strength Indication)
* 66 bits šifrování s technologií SecuriCode™ (plovoucí kód)
* Robustní anti-kolizní systém
* Dvojstupňový vysílač pro zlepšení frekvenční stability
* Frekvence: 868MHz
Unikátní instalační nástroje
* Řízené programování pro rychlou a jednoduchou instalaci
* Přímé USB pro lokální programování pomocí počítače
* Jednoduchá a rychlá registrace bezdrátových zařízení
* Moderní programovací software pro lokální a vzdálenou správu
* Rychlé odesílání/stahování dat pomocí PSTN, GSM or GPRS
* Mazání klíčenek pomocí dálkové správy
* Stažení stavu o všech bezdrátových zařízení
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* Přizpůsobitelné standardní programy pro nastavení všech systémovým parametrům,
minimální systémová konfigurace na místě instalace
* Zabudované instalační nástroje
* Seznam vysílačů a jejich stav v reálném čase, viditelné a slyšitelné signály při měření síly
signálu
* Ukazatel síly signálu GSM a síly zarušení RSSI
* Chytrý test průchodem; test vysílačů; test bezdrátové sirény; test interní sirény; test rozhraní
* Ukazatel kvality signálu přijímače
* Lze připojit až 4 opakovače signálu za sebou pro rozšíření instalace
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