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GSM

MINI

SMS-viestit ja aanipuhelut

ALARM

Helppokayttoinen

Vaivaton asentaa

Langaton ratkaisu

Laajennettavissa

Suojaa, mita pidat arvokkaana
Azor GSM-halytysjarjestelma tarjoaa kayttomukavuutta, kiitos
vaivattoman, langattoman asennuksen ja kayton. Asennussarja
sisaltaa kaiken tarvittavan. Jarjestelman kytkenta paalle ja pois paalta
tapahtuu pienella kullekin kayttajalle rekisteroidylla tagilla. Lisaturvaa
saa ilmaisimia lisaamalla. Kayttaja saa tiedon mahdollisista asuntoa
kohtaavista uhkista valittomasti matkapuhelimeensa.
Perus-paketti: 499€
sisaltaa: Ikpl GSM-keskus, Ikpl Tagi-lukija, 2kpl Tagi, Ikpl liikeilmaisin ja Ikpl ovi-ilmaisin.
(SIM-kortti ei sisally hintaan)
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PlusPlus-paketti: 64 9€
sisaltaa: Ikpl GSM-keskus, Ikpl Tagi-lukija, 2kpl Tagi, 3kpl liikeilmaisin ja 2kpl ovi-ilmaisin.
(SIM-kortti ei sisally hintaan)
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Azorin komponentit
AZ-10K GSM-ohjausyksikko

AZ-10R-kauko-ohjain

on koko jarjestelman sydan.. Se
vastaanottaa tiedot ilmaisimilta halytyksen, paristojen varaustason
laskun. GSM robottipuhelin lahettaa
ne kayttajalle SMS-viesteina ja
soittoina jarjesteimaan rekisteroityihin
puhelinnumeroihin. Ja kun halytys
laukeaa, myos paikailinen sireeni sol.

kytkee halytysjarjestelman paalle
ja pois paalta nappia painamalla.
Se on suunniteltu pidettavaksi
mukana avainrenkaassa ja helpottaa
jarjestelman kayttoa, kun RFID-lukija
ei ole lahella.

Kauko-ohjain Ikpl: 26€

Ohjausyksikko
AZ-10D RFID-tagin lukija
ohjaa koko jarjestelmaa. Se reagoi
luettuun AZ-10T RFID-tagiin,
tunnisteen lukemisen jalkeen lukija
lahettaa ohjauspaneelille signaalin
kytkea halytysjarjestelma paalle tai
pois paalta. RFID-tagin tunnistamisen
merkiksi lukijan LED valahtaa.

RFiD-taginlukija
AZ-10TRFID-tagi
kaytetaan kayttajan kulkuoikeuksien
tunnistamiseen. Se kytkee halytysjarjestelman paalle tai pois paalta kun
sita naytetaan AZ-1OD RFID-lukijalle.
Jokaisessa RFID-tagissa on oma
koodinsa, josta jarjestelma tunnistaa
tagin kayttajan. Tagi on helppo kuljettaa mukana esim. avainrenkaaseen
kiinnitettvna.

Ominaisuuksia
*• GSM-pohjainen kytke ja kayta halytysjarjestelma sopiva
pieniin asennuksiin
*• Intuitiivinen ja helppokayttoinen
* 10 langatonta iimaisinta (liike, oven tai ikkunan aukaisu,
savu)
*• 10 rekisteroidylie kayttajalle tieto halytyksesta ja ohjauksesta
*• Aani- ja SMS-viesti enintaan 10 puhelinnumeroon
*• Aanivalikko ohjaa kayttoa
*• 433 MHZ -radiotietoliikenne

LisdTagi 2kpl: 12€
AZ-10M ovi auki-ilmaisin
antaa halytyksen tunkeutujan
avaamasta ovesta tai ikkunasta.
llmaisimessa on kosketin, joka
laukaisee halytyksen kun oven tai
ikkunaan kiinnitetty magneetti liikkuu.
llmaisin valvoo myos sen luvatonta
irrottamista.

Ovi auki-ilmaisin

Lisailmaisin Ikpl: 54€
AZ-1 OP-liikeilmaisin
antaa halytyksen, kun henkilo liikkuu
huoneessa. Liikeilmaisin sopii
huoneisiin, joihin paasy tapahtuu
useasta ovesta. llmaisin valvoo myos
sen luvatonta irrottamista seinasta.

Lisailmaisin Ikpl: 69€
AZ-1 OS optinen savuilmaisin
reagoi huonetilassa olevaan savuun
seka korkeisiin lampotiloihin.
llmaisimessa on sisaanrakennettu
sireeni paikallista halytysta varten.

Optinen savuilmaisin Lisailmaisin Ikpl: 79€
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Novosec Oy
Hakkilankaari 2B / PL 222
01301 VANTAA
puh. 0306 272727
novosec@novosec,fi
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