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Trådløst ABUS alarmsæt UK
ABUS alarmanlægget Privest forbinder elegant, tidsløst design med
brugervenlig anvendelighed. Det trådløse ABUS alarmsæt indeholder
centrale komponenter, der giver effektiv beskyttelse. Den kan til en
hver tid udvides efter behov. Det trådløse alarmsæt indeholder alle
fordelene ved Privest Med dets 33 zoner (32 trådløse, 1 forbundet
zone) og dets fire programmerbare udgange, er alarmcentralen
nøglen til sikkerhed og en god fornemmelse. Den innovative
AM-radioteknologi arbejder på en frekvens inden for frekvensbåndet
868 MHz, der specielt er reserveret til radioalarmcentralanlæg. Den
flersprogede menu (engelsk) gør programmering og betjening enkel.
I tilfælde af fx brand, vandskade, indbrud eller andre nødstilfælde
advares beboere via den integrerede Piezo-alarm. Endvidere kan en
alarmcentral eller en mobiltelefon kontaktes via det integrerede
opkaldsmodul (AWAG). Dette gør Privest ABUS alarmanlægget til den
perfekte måde at komme i gang med den profesionelle alarmteknik
på.

Produkthøjdepunkter:

Leverancen til det trådløse Privest alarmsæt indeholder:

• Besparende begynderpakke
• Kan udvides til enhver tid

- en trådløs bevægelsesføler

• 32 kanaler og en forbundet zone
• 868 MHz alarmcentral AM

- en trådløs åbningsføler

• Enkel selv-montage

- en fjernbetjening
Yderligere informationer om Privest og de medfølgende
komponenter fremgår af de enkelte datablade.
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Trådløst ABUS alarmsæt UK
Tekniske data
Radiofrekvens

868,65 MHz AM

Telefontilslutning

Analog (PSTN)

Spænding

230 VAC

Hændelseshukommelse

256

Nødstrømforsyning

6x1,2V NiCd-batterier eller 6x1,5V AA Alkali

Mål

240 x 190 x 48 mm

Alarmzoner

32 trådløse zoner / 1 ledningsforbundet zone

Vægt

940g (inklusiv batterier)

Alarmudgange

4 udgange + signalgiverudgang

Materiale

ABS

Antal brugere

34

Display

Monokrom, 2 rækker

Højttalere

integreret til alarm- og AWAG-funktion

Sprog

engelsk

Mikrofon

integreret

Indeholdt i leverancen

Trådløs bevægelsesføler, trådløs åbningsføler,
fjernbetjening
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