Home Connect GO2 alarm KIT

Bezdrátový domácí alarm Home Connect GO2 má nádherný dotykový panel ze kterého lze celý
systém nejen ovládat, ale lze z tohoto panelu i volat na libovolné telefonní číslo. V panelu
můžete také zanechat nahranou zprávu pro ostatní členy rodiny. Dotykový panel lze instalovat
na stojánek a položit na stůl, nebo je možné tento panel připevnit na zeď. Celý systém se
skládá z dotykového panelu, detektoru pohybu (PIR), magnetického kontaktu na dveře nebo
okno a dvou bezdrátových klíčenek. Systém nastavíte pomocí SMS nebo lze použít
konfigurační a ovládací aplikace. Aplikace jsou dostupné pro telefony s operačním systémem
Android
a
iOS
.
Aplikace jsou v českém jazyce!
Takto sestavený systém splňuje podmínky pro:
Bezpečí - funkce zabezpečovací ústředny se zabudovaným GSM komunikátorem pro volání a
SMS
Komunikaci - stisknutím čísla na dotykovém panelu lze automaticky sputit volání na uložená
telefonní čísla
Styl - stylové provedení dotykového panelu s elegantním detektorem pohybu a dveřním
kontaktem

Kit obsahuje:
Bezdrátový domácí alarm GO2 - dotykový panel

Napájecí adaptér 12V DC / 500mA
Možnost připojení až 50 bezdrátových detektorů
Možnost připojení až 10 bezdrátových klíčenek
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Metody střežení: celkové, částečné (home)
GSM komunikační modul - integrovaný
Zabudovanou plnohodnotnou sirénu 95dB
Zabudovaný záložní akumulátor 3.7V 600mA
2 x Bezdrátovou klíčenku GO2
1 x Bezdrátový detektor pohybu GO2
1 x Bezdrátový magnetický kontakt GO2

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 GO2 alarm 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 56mA
* Proudová spotřeba při alarmu 270mA
* Imtegrovaný záložní akumulátor 3.7V / 600mA dobíjecí akumulátorový pack
* Maximální hlasitost integrované sirény 95dB
* 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: 87,5 x 81,5 x 12 mm
Stojánek: 71 x 34 x 17,5 mm
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