Home Connect G3 KIT

Bezdrátový domácí alarm Home Connect G3 je základní bezpečnostní systém, který je velmi
snadné nasadit kdekoli ve vnitřních prostorách hlídaného objektu. Domácí alarm G3 je možné
přenášet a tak jeho použití není podmíněno na jeden vybraný objekt. V létě může tento systém
hlídat byt či dům a v zimě zase chatu, chalupu nebo garáž. Uživatel si sám může systém
nakonfigurovat pomocí SMS nebo pomocí mobilní aplikace. Konfigurační a ovládací aplikace je
dostupná pro telefony s operačním systémem Android a iOS .
Takto sestavený systém splňuje podmínky pro:
Bezpečí - funkce zabezpečovací ústředny se zabudovaným GSM modulem, získáváte
informace o tom, kdy je objekt narušen
Komunikaci - jednoduchým stisknutím tlačítka na čelním panelu nebo klíčence odesíláte SOS
SMS zprávu až na pět přednastavených telefonních čísel
Styl - stylové provedení systému s logem, které je bíle podsvícené a simuluje dýchání, přináší
pocit bezpečí

Kit obsahuje:
Bezdrátový domácí alarm G3 - hlavní jednotku

Napájecí adaptér 12V DC / 500mA
Možnost připojení až 50 bezdrátových detektorů
Možnost připojení až 10 bezdrátových klíčenek
Metody střežení: celkové, částečné (home)
GSM komunikační modul
Zabudovanou plnohodnotnou sirénu 110dB
Zabudovaný záložní akumulátor 7.4V 500mA
2 x Bezdrátovou klíčenku G3
1 x Bezdrátový detektor pohybu G3
1 x Bezdrátový magnetický kontakt G3
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Systém je nutné doplnit pouze o SIM kartu libovolného českého operátora s vypnutým
požadavkem na PIN.

Vhodným doplňkem pro ověření platnosti poplachu je HD WiFi kamera IP 116, podrobnosti se
dozvíte ZDE .
Home Connect G3 KIT lze poptat na e-mailu: info(at)homeconnect(dot)cz

Specifikace systému
* Napájení pomcí adaptéru 12V DC / 500mA
* GSM frekvence 85/900/1800/1900MHz
* Pohotovostní proudová spotřeba 80mA
* Proudová spotřeba při alarmu 170mA
* Imtegrovaný záložní akumulátor 7.4V / 500mA dobíjecí akumulátorový pack
* Maximální hlasitost integrované sirény 110dB
* Maximální počet bezdrátových komponentů 10 bezdrátových klíčenek a 50 bezdrátových
detektorů
* Radiová frekvence 315MHz nebo 433,92MHz (+/- 75KHz)
* Matriál krytu PC + ABS Plast
* Provozní teplota -10°C až +55°C
* Relativní vlhkost méně než 80% (nekondenzující)
* Rozměry (D x Š x V)
Panel: 126 x 36 x 130 mm
Stojánek: 150 x 70 x 10 mm
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