För installationer som kräver mer under kort tid

LEVO192 larmväska
Art. nr 091

Fullskaligt larmklass-skydd, temporärt!

EVO192, är en centralenhet för både larm, kameraövervakning och passagesystem. Att systemet är helintegrerat innebär en högre säkerhetsnivå då dessa
har gemensamma koder och ej är ihop plock från olika
leverantörer/fabrikat. Larmväskan är framtagen för tillfälliga etableringar där krav föreligger för ett fullskaligt
säkerhetssydd.
Att installera larmväskan är både enkelt och användarvänligt
för Installatörer. Med stora och flexibla möjligheter och lösningar är väskan anpassad för framtida mål och krav för bästa
skydd. Larmväskan kan kopplas ihop med flertalet trådbundna
och trådlösa enheter tack vare RTX3 expansionsmodul.

SMS samt upprätthålla en övervakad kommunikation mot
larmcentral via GPRS. Larmväskan använder 3-vägsrapportering; SMS, pushnotiser och överföring till larmcentral.
Systemet kommunicerar via larmcentral och dessa funktioner
är aktiverade i systemet. Via appen är det möjligt att tillkoppla
och frånkoppla anläggningen (larma på /larma av) samt
aktiviera PGMer (utgångar).
PMD85, Paradox mest populära trådlösa detektor för utomhusbruk gör att små djur kan röra sig fritt på det bevakade
området utan att falsklarm löses ut.
För att få bästa tänkbara förhållanden för mottagning och
sändning av de trådlösa signalerna har vi konstruerat larmväskan i en slagtålig plast.

Tillfälliga etableringar med larmklass krav

Unik larmväska

Den senaste tekniken finns med i utrustningen såsom en 4G,
GSM/GPRS sändare från Paradox. Detta för att kunna skicka

Totalt så uppfyller larmväskan alla önskningar för ett fullskaligt
skydd för den temporära larmövervakningen på byggarbetsplatsen, tillfälliga etableringar, kontor och mycket mer.

Produktinnehåll
u RTX3 en trådlös mottagare

u ABS väska

u REM25 fjärrkontroll

u 2 x PMD85 trådlösa IR detektorer,
husdjursimmun 40 kg

u Batteri 12V

u EN 50130-5, Class II. EN50131,
Grade III. CE

u K641+ EVO manöverpanel
u PCS265 en 4G/GSM modul

Med reservation för tryckfel och ändringar

u Plåtlåda liten
u SR230 en trådlös Piezo, inom- och
utomhussiren

u EVO192; SBSC i larmklass 3,
cert nr 13-455. SSF 1014, utgåva 5
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u EVO192 centralapparaten
(en flexibel central som klarar stora
utbyggnader och installationer)

LEVO192 larmväska
Komplettera väskan, välj bland Paradox komponenter som exempelvis
detektorer, magnetkontakter och fjärrkontroller samt extra strömförsörjning.

Startpaket

Art. nr 091

Tillbehör
NVX80
Microvågor, Husdjursimmun

PMD85
Husdjursimmun

NV37MR
Husdjursimmun

PMD75
Husdjursimmun

SD360
Optisk rökdetektor

Trådbunden kombinationsdetektor
för inom, - och utomhusdetektion
Art. nr 100-138

Trådlös IR detektor,
för utomhusdetektion
Art. nr 500-552

Trådlös ridådetektor för
inom, - och utomhusdetektion
Art. nr 500-587

Trådlös IR detektor,
för inomhusdetektion
Art. nr 500-551

Trådlös branddetektor,
för inomhusdetektion
Art. nr 500-584

NV780MR
IR linjedetektor

SR230
Piezo siren

DCT2
Magnetkontakt

DCTXP2
Magnetkontakt

2WPGM
Trådlös PGM styrning

Trådlös linjedetektor för inomoch utomhusdetektion
Art. nr 500-585

Trådlös
inom- och utomhussiren
Art. nr 500-590

Trådlös, utanpåliggande
montage
Art. nr 500-560

Trådlös, ingång för
extra larmgivare
Art. nr 500-561

Ger en PGM utgång och en sektionsingång. 600mA /2500mA
Art. nr 500-563 / 500-564

REM2
2-vägs fjärrkontroll

REM25
Fjärrkontroll

REM101
Panik-/överfallsknapp

Airborne DC-seriens
larmsändare

5 knappar för
kontroll av systemet
Art. nr 500-571

5 knappar för
kontroll av systemet
Art. nr 500-577

Fjärrkontroll med
1 knapp
Art. nr 500-559

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

PS45
Strömförsörjning 4.5A

Buss alternativt konventionell
strömförsörjningsenhet
Art. nr 400-412
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