Sonix
Bezdrôtový GSM alarm

Špeciﬁkácia

EVOLVEO Sonix

Jednoduchá inštalácia a ovládanie - zapojenie
bez drôtov, žiadne vŕtanie do steny, nie je nutná
montážna ﬁrma
Možnosť nastavenia až 5 telefónnych čísel pre
oznámenie alarmu
Pri narušení strážené zóny je aktivovaný alarm,
hlavná jednotka spustí sirénu a začne vytáčať
5 čísel uložených v jednotke a odosielať SMS
správy na tieto čísla
Ak zabudnete pri odchode zapnúť alarm, môžete
ho dodatočne zapnúť vzdialene pomocou mobilu
Nie je blokovaný pre jedného operátora, možno
použiť ľubovoľnú SIM kartu
Automatické zasielanie SMS/volanie pri spustení
poplachu
Upozornenie SMS správou na výpadok
napájania, vstavaný akumulátor zabezpečí
prevádzku cca 6 hodín pri výpadku elektrického
prúdu
Interný mikrofón vám umožní počuť čo sa v
objekte deje
Dodávaný s externým reproduktorom - narušiteľ
zabezpečeného objektu počuje čo mu hovoríte
do svojho telefónu
SOS tlačidlo na kľúčenke - aktivácia sirény a
tiesňového volania/SMS privolá pomoc (napríklad
vaše dieťa ľahko upozorní na nebezpečenstvo)
Diaľkové zapnutie/vypnutie alarmu
Je možné ľahko pridávať ďalšie snímače napr.
PIR pohybové čidlá, dverové čidlá, snímače
dymu alebo plynu, sirény a pod (až 3 drôtové
čidlá a 16 bezdrôtových snímačov) alebo pridanie
ďalšieho diaľkového ovládača (kľúčenky) - iba
EVOLVEO externé čidla
Podporuje zopnutie 2 kontaktov - ovládanie
spotrebičov alebo svetla na diaľku - simulácia
pobytu v objekte, odradí zlodeja
Pohodlné nastavenie a konﬁgurácia pomocou
SMS príkazov alebo volaním, chránené heslom
Hlavná jednotka alarmu a snímače sú určené
pre vnútorné použitie, využitá je bezdrôtová
frekvencia 433 MHz
Možnosť pohodlne ovládať aj pomocou aplikácie
„EVOLVEO Sonix“ z vášho Android telefónu alebo
iPhone (*)

aplikace zdarma

EVOLVEO Sonix

aplikace zdarma

Popis
Špičková technológia pre zabezpečenie vášho majetku
Kompaktný bezdrôtový zabezpečovací GSM alarm systém EVOLVEO
Sonix je ideálnou voľbou pre zabezpečenie bytu, domu, chaty, obchodu
alebo garáže. Montáž nášho alarmu zvládne každý, nie je potrebné platiť
za inštaláciu špecializovanej ﬁrme. Bezdrôtová technológia nevyžaduje
žiadne vŕtanie a ťahanie drôtov, len umiestnite bezdrôtové čidlá v objekte
alebo mimo neho až do vzdialenosti 80 metrov. V prípade narušenia
monitorovaného objektu bude táto udalosť signalizovaná SMS správou až
na 5 prednastavených čísel a tiež hlasovým volaním.
Obsluha alarmu je jednoduchá, stačí ho aktivovať/deaktivovať diaľkovým
ovládačom - kľúčenkou, podobne ako u centrálneho zamykania
automobilu. Systém je dodávaný v štandardnom balení so 4 kvalitnými
kovovými diaľkovými ovládačmi - všetci členovia rodiny majú ihneď svoj
ovládač!

Obsah balenia
1 ks - GSM alarm systém (centrálna jednotka) - riadi všetky čidlá v
objekte, spúšťa alarm, sirény, volá na zvolené čísla
4 ks - kvalitné kovové diaľkové ovládanie (kľúčenka) - pre zapnutie a
vypnutie alarmu
1 ks - GSM anténa (pre zosilnenie príjmu GSM signálu)
1 ks - bezdrôtový PIR snímač - stráži pohyb v miestnosti (s integrovanou
anténou)
1 ks - magnetický bezdrôtový senzor na okno alebo dvere - kontroluje
otvorenie vstupných dverí alebo okien (s integrovanou anténou)
1 ks - vnútorná mini siréna 110 dB
1 ks - externý reproduktor
1 ks - napájací zdroj pre centrálnu jednotku
1 ks - podrobný užívateľský manuál pre jednoduché nastavenie a
prevádzku

+ Široká ponuka voliteľného príslušenstva

www.evolveo.eu

