Stödjer utökade funktionaliteter

Konverteringspaket EVO192
Art. nr 021

Uppdatera ditt befintliga system, enkelt

När det befintliga systemet inte längre uppfyller de krav
som efterfrågas för godkänt system,eller när centralkortet inte kan byggas ut med fler moduler och ny
teknik. Ja då behövs en ny, modernare centralapparat,
IP modul och manöverpanel. Vissa moduler (som
detektorer) vill man inte byta ut, eftersom de fortfarande
fyller sin funktion och kan kopplas ihop med det nya
konverteringspaketet.

Enkel installation med förberedd integration

Nya produkter, mjukvaror och moduler kräver en annan
typ av centralapparat med modernare teknik som Paradox
EVO192. Den är en robust centralapparat med kraftfull
processor, som stödjer utökade funktionaliteter. Centralapparaten kan rapportera till larmcentral över IP, GSM, GPRS,
via telelinje eller en kombination av dessa.

Tack vare enkel installation och förberedd integration med
andra enheter kan EVO192 stödja upp till 254 moduler och
192 sektioner. Centralapparatens flexibla uppdelning av
områden gör att det är möjligt att koppla detektorerna till områden helt oberoende av detektorernas geografiska placering.

Övervaka och styr systemet över smartphone

Paketet innehåller en centralapparat, EVO192 och en IP modul,
IP150 som kan kopplas till Paradox Insite GOLD app*. Samt en
uppdaterad LCD-manöverpanel, K641+.
*Insite GOLD app: laddas ned till din smartphone eller surf-platta via Google Play eller App Store. Via mobiltelefon eller dator
övervakar du ditt system, styr belysning, värme eller portar,
inklusive från, - och tillkoppling. Intuitiv design gör det lätt för
dig som användare att ta rätt beslut och den höga driftsäkerheten garanterar att systemet fungerar i alla situationer.

u EVO192 Centralapparat. 192 sektioners
bussystem. 5 programmerbara utgångar. 8
traditionella ingångar på centralkortet. 8 områden. 2048 händelser i händelseminnet. 999
användarkoder. Matningsspänning 16 VAC.
Passagesystem för upp till 32 dörrmiljöer.
Intygad av SBSC i larmklass 3, cert nr 15-88.
SSF 1014, utgåva 5. Godkänd: EN50131,
grade 3. CE.
Med reservation för tryckfel och ändringar

u K641+ -EVO manöverpanel. 4-tråds
buss. Den användarvänliga manöverpanelen uppfyller de flesta krav och varje
enskild tryckknapp är lätt att avläsa. Du får
en enkel översikt av de olika funktionerna
och har möjlighet att kontrollera senast
aktiverad funktion tack vare en tydlig text
på displayen (LCD).

u IP150. Säker internetuppkoppling och
detaljerade meddelanden vid larm och
händelser. Kan kopplas till Paradox Insite
GOLD app
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Produktinnehåll

Konverteringspaket EVO192
Övervaka och styr ditt system via mobiltelefon,
surfplatta eller dator

Startpaket

Art. nr 021

Exempel på kompletterande produkter
R915 passagepaket med transformator, art. nr. 200-231
R915. ACM12. Plåtlåda liten
ACM12, art. nr. 200-219

DM70

NV75MW

DG457

DM60

Läsarmodul passage
R915, art. nr. 200-131
Kort-/kodläsare för ACM12
MC 440, art. nr. 600-101
Magnetkontakt
C705, art. nr. 200-222
Passagetag, blå
PCS250 art. nr. 711-721 • PCS265, art. nr. 711-230
GPRS/GSM modul • 4G/GSM modul
DG457, art. nr. 100-131
Aukustisk glaskrossdetektor
DM70, art. nr. 100-147 • DM60, art. nr. 100-146
IR detektorer; Husdjursimmun, 4-tråds buss • 4-tråds buss
NV75MW, art. nr. 100-117

RTX3

IR detektor med antimask, mikrovågsdetektering, krypzon
eller husdjursimmunitet
HUB2, art. nr. 200-150
Buss hubb
PRT3, art. nr. 200-119
Integrationsmodul för hemautomation
ZX8, art. nr. 200-110
8-sektionskort

• RTX3, art. nr. 500-572

• Trådlös expansionsmodul
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