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prezentacja firmowa

ABAX dwukierunkowy
bezprzewodowy system alarmowy
Zastosowanie
Systemy sygnalizacji włamania i napadu.

Zalety
System ABAX współpracuje z dowolną centralą alarmową. Pozwala podłączyć bezprzewodowe urządzenia ochrony antywłamaniowej do już istniejącego systemu alarmowego.
Eliminuje to konieczność układania instalacji
kablowej, co bywa nie tylko uciążliwe, ale
czasami także niemożliwe. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych rozwiązań technicznych, w systemie ABAX udało się uzyskać poziom ochrony antywłamaniowej dostępny
dotychczas jedynie w przewodowych systemach alarmowych. Równocześnie zastosowane w systemie mechanizmy zarządzania
energią pozwoliły na utrzymanie zużycia baterii na bardzo niskim poziomie.

Charakterystyka
Obsługa do 48 urządzeń bezprzewodowych
Praca w paśmie częstotliwości 868,0MHz-868,6MHz
G Dwukierunkowa, szyfrowana komunikacja między urządzeniami, zapewniająca wysoką klasę ochrony przed włamaniem i napadem
G Procedura potwierdzania każdego odebranego komunikatu, gwarantująca lepszy przepływ informacji, eliminująca
część nadmiarowych transmisji radiowych i pozwalająca
na bieżąco sprawdzać obecność urządzeń bezprzewodowych w systemie
G Zdalne zarządzanie urządzeniami bezprzewodowymi (w tym
zmiana takich parametrów, jak np. czułość detekcji czujki
bądź rodzaj sygnalizacji akustycznej w sygnalizatorze)
G Uruchamiany zdalnie tryb testowy, umożliwiający szybką diagnostykę urządzeń i sprawdzenie poprawności ich działania
G Rozbudowane funkcje diagnostyczne (sygnalizacja: braku
komunikacji z urządzeniami bezprzewodowymi, sabotażu
urządzenia, zagłuszania sygnału radiowego, problemów
z zasilaniem urządzeń)
G Przypisywanie indywidualnych nazw urządzeniom, ułatwiające zarządzanie systemem
G Programowanie przy pomocy manipulatora LCD lub komputera
G
G

Pozostała oferta:
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centrale alarmowe
sygnalizatory zewnętrzne i wewnętrzne
czujki ruchu
kontaktrony
sterowniki radiowe
moduły GSM
stacje monitorujące
dzielniki ekranu
urządzenia kontroli dostępu

Informacje dodatkowe:
Kraj produkcji: Polska
Dystrybucja: przez sieć dystrybutorów na terenie całego kraju
Gwarancja: 3 lata
Usługi: doradztwo techniczne, szkolenia
Aprobaty i certyfikaty: Świadectwo Homolagacji Ministerstwa
Łączności, Certyfikat Laboratorium Badawczego Elektronicznych Urządzeń Alarmowych ZRTOM TECHOM, Certyfikaty
Zgodności z Dyrektywami Unii Europejskiej
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