
Säker larmöverföring via två av varandra  
oberoende larmöverföringsvägar 
Airborne DC E-Medium/ Airborne DC 
Dual E-Medium/ Airborne DC

Art. nr 700-731 
Art. nr 700-732
Art. nr 700-733

Larmsändare (utan kapsling), Addsecure
Airborne DC Dual använder mobilnätet som primär  
kommunikationskanal med fast iP förbindelse som  
backup. Sändaren använder både uMTS (3G), GPRS  
(2G) och SMS i kombination med roaming mellan  
flera operatörer. Detta bidrar till maximal kvalitet 
och stabilitet.

Flexibel  
Sändarens mjukvara uppdateras vid behov av Addsecures 
support. Anledningen kan t.ex. vara förändringar i 
mobilnätet eller tillkommande funktioner.

Ökad säkerhet och övervakning för 
analog larmöverföring
Sändaren genererar en simulerad tele- linje (PSTn) för 
centralapparater med inbyggd uppringare. Analoga 
protokoll digitaliseras och överförs digitalt.

Smidig och praktisk 
Snabb och enkel installation med automatisk konfigurering. 

Användning 
Speciellt anpassad överföring av larm från anläggningar 
med högre krav, till exempel brand- och inbrottslarm från 
hotell, sjukhus och industri.

Godkänd för verksamhet med särskilt hög risk
Airborne DC Dual används också till överföring av temperatur- 
och fuktlarm från t.ex. datarum, kylrum eller pumpstationer. 
Givare kopplas direkt till sändarens ingångar och presen-
teras i form av SMS, e-post och/eller i SafeView som en del 
av tjänsten response. De fyra reläutgångarna kan dessutom 
styra dörrlås, sirener, bommar, motorer och liknande.

Talkommunikation 
Airborne DC Dual kan användas till talkommunikation för t.ex. 
porttelefoner.
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Med reservation för tryckfel och ändringar

Produktinnehåll

u Simulerad PSTn (40V) 

u 16 ingångar

u 4 reläutgångar (N.O/C/N.C)  

u RJ45-kontaktanslutning till Ethernet

u Stödjer 3 minuter, 30 minuter och 25 
timmars felrapportering

u Larm- och driftmeddelanden kan enkelt 
styras till önskad larmcentral eller kundens 
egen mobiltelefon och e-post 

u Intygad av: SBSC i larmklass 3, cert. nr 
12-743, SSF 114, utgåva 2. 

u CE



Airborne DC E-Medium/ Airborne 
DC Dual E-Medium/ Airborne DC 
Maximal tillgänglighet och säkerhet Kommunikation

Återförsäljare

Art. nr 700-731, Airborne DC E-Medium 
Art. nr 700-732, Airborne DC Dual E-Medium
Art. nr 700-733, Airborne DC larmsändare (utan kapsling)

EVOHD TM50 Airborne DC paket, art. nr. 201-116

EVO192 TM50. Airborne DC. Plåtlåda standard (trådbunden)

EVO192 TM50 Airborne DC paket, art. nr. 201-115

EVOHD. TM50. Airborne DC. Plåtlåda EVOHD (trådbunden)

Färdiga startpaket med Airborne DC

EVOHD TM50 Airborne DC paket

EVO192 TM50 Airborne DC paket
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