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Eυκολία εγκατάστασης
Αξιοπιστία
Aπομακρυσμένος έλεγχος συστήματος
Ταυτόχρονη λειτουργία 32 ασύρματων και 8
ενσύρματων ζωνών, για μέγιστη ευελιξία στην
εγκατάσταση
Έως 24 ενσύρματες ζώνες στην αμιγώς ενσύρματη
λειτουργία, για κάλυψη μεγάλων κτιρίων
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BS-468/A
Συνδεσιμότητα πίνακα
32 ασύρματες + 8 ενσύρματες ζώνες
στην ασύρματη λειτουργία

BS-468/A/KIT
Νέο σύστημα
ασύρματου συναγερμού

Πληκτρολόγιο με τεχνολογία αιχμής στα πλήκτρα αφής,
ανεπηρέαστα από υγρασία και σκόνη

1 Υβριδικός κεντρικός πίνακας (ασύρματης &
ενσύρματης επικοινωνίας) BS-468/A

Οθόνη γραφικών για εύκολο χειρισμό και φιλική
απεικόνιση

1 Μπαταρία κεντρικής μονάδας

Ασφαλής ασύρματη επικοινωνία με πρωτόκολλο
κρυπτογράφησης στα 868Mhz
Σειρήνα με Φ/Β πάνελ, προς αποφυγή της συχνής
αντικατάστασης μπαταρίας

1 Ασύρματο πληκτρολόγιο αφήςμε φωτιζόμενη οθόνη
γραφικών BS-477
1 Ασύρματη ηλιακή εξωτερική σειρήνα με φάρο και
μπαταρία BS-475
1 Ασύρματο ανιχνευτή κίνησης BS-470

Τρεις ελεύθερα προγραμματιζόμενες έξοδοι τάσης και
μια έξοδος ρελέ, για σύνδεση με θέρμανση, κλιματισμό,
φωτισμό

1 Ασύρματη μαγνητική επαφή για πόρτες & παράθυρα
BS-471

Μεγάλη αυτονομία των ασύρματων συσκευών

2 Ενσύρματες μαγνητικές επαφές για πόρτες &
παράθυρα BS-429/W

Έως 10 διαφορετικές αυτοματοποιημένες λειτουργίες με
χρήση χρονικών του συστήματος

2 Τηλεχειριστήρια για όπλιση/αφόπλιση RF-467

Μία έξοδος για σύνδεση με αυτόνομη εξωτερική
ενσύρματη σειρήνα BS-413 και μία για σύνδεση με απλή
σειρήνα BS-441. Υποδοχή για σύνδεση έως και 8
ενσύρματων πληκτρολογίων BS-466/A ή BS-463/A με
δυνατότητα αύξησης μίας ζώνης ανά πληκτρολόγιο
Δυνατότητα σύνδεσης αυτόματου τηλεφωνητή PSTN ή
GSM για απομακρυσμένο έλεγχο και λειτουργία

1 Κάρτα επέκτασης ασύρματων ζωνών BS-479
1 εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας
1 Λογισμικό εγκατάστασης και καλώδιο USB τύπου Β
PC-468/A
Αντιπρόσωπος
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Σύνδεση με την εφαρμογή i-Olympia μέσω του GSM
BS-464 (Android-iOS)

