
Integrera Paradox säkerhetssytem med fastighetssystem 

PRT3, integrationsmodul för  
hemautomation (trådbundet)
Art. nr 200-119

Kommunicerar säkert! 
Med smarta fastighetssystem (integrerade kontroll- och 
automationssystem) såsom KNX, Canseda (Control4), 
Fibaro och Crestron kan du enkelt styra och knyta 
samman all data och all kommunikation mellan olika 
komponenter i fastigheten såsom belysning, värme, 
ventilation, solskydd, audio/video och vitvaror till ett och 
samma system. Integrerar du fastighetssystemet med 
Paradox säkerhetssystem kan du styra alla dessa enheter 
samtidigt, i godkänd larmklass 3, mycket säkert, med ett 
enkelt knapptryck och samtidigt tillkoppla (larma) eller 
frånkoppla (larma av) områden. 

Säkert, enkelt med dubbelriktad kommunikation 
När integrationsmodulen används med EVO-serien eller DGP-
848 (V4.11 eller högre) kan PRT3 användas som ett gränssnitt 
mellan en bostads automatiseringssystem och säkerhetssys-
tem. Integrationsmodulen överför då larminformationen 

till systemet som styr till exempel AC och belysning. 
Integrationsmodulen har 30 virtuella PGM. Dessa PGM 
fungerar och programmeras på samma sätt som en 
traditionell PGM (programmerbar utgång). En virtuell PGM 
används för att aktivera en funktion i fastighetsautomations-
systemet baserat på en händelse i larmsystemet.
 
Exempel på smart hus
Bortrest? “Semesterläge”, en enda knapp är allt som krävs för 
att all belysning släcks, larmet kopplas på, värmen sänks fyra 
grader. Kontrollera ditt system med automatiserad belysning 
och jalusier för att simulerar att du är hemma. Du kan närhelst 
du önskar kontrollera/sätta på eller av enheter i huset via din 
smartphone-app. Lägg till Paradox HDXX kameror i systemet, 
visa/titta på din motorcykel eller konst via smartphone-
appen, medan du äter din middag på semesterorten.  
Hemma? Sovrum; du släcker sovrumslampan, larmet  
tillkopplas.
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Med reservation för tryckfel och ändringar

Produktinnehåll

u 2048 händelser 

u Överföringshastighet 2400, 9600, 19200 
eller 57600 bps 

u Stöder ASCII/C-bussprotokoll  

u USB-port för PC-anslutningar 

u Programmering via CONV4USB och 
BabyWare (engelska)

u Kompatibelt med EVO192 och EVOHD 

u PRT3 kan användas för att ersätta 
en PRT1 
 



Spänning

60 mA max

Strömförbrukning

Skrivare med minst 80 kolumner

Parallell port

1 start bit, 8 data bit, ingen paritet och 1 stop bit (8N1)

Seriell port

2400, 9600, 19200, eller 57600 bps

Serieport Baud takt

14 x 6 x 2.5 cm

Dimensioner

4-tråds buss

Anslutning

2048 händelser

Händelsebuffert

9 – 16 VDC

EVO192, EVOHD

Kompatibilitet

CE

Certifikat

Art. nr 200-119

PRT3 för automationssystem
Låt ditt smarta fastighetssystem kommunicera med 
Paradox godkända säkerhetssystem Systemutökning

Återförsäljare
Paradox Security AB • Månskärsv. 10B, 5 tr.  

141 75 Kungens Kurva • 08-556 465 50  
www.paradox-security.se


