Langattomat lisävarusteet
Murto
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Langaton kaasuilmaisin
Hälyttää talouskaasun (butaani, propaani ja metaani)
vuodosta
Voimakas äänihälytys (85 dB) kun kaasua havaitaan
Testipainike ja jatkuva sisäinen toimintatestaus
Käyttöjännite 230 VAC verkkojännite
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Kaksipainikkeinen hätälähetin
Vähentää vikahälytysten antamisen riskiä
Avaimenperä, riipus tai vyökiinnitys
Ohjelmoidaan keskuksen silmukkaan
Merkkivalo alhaista paristojännitettä varten
Sisältää lithium-pariston

Langaton tärinäilmaisin
Digitaalinen signaalinkäsittely
Tarkka ja luotettava kalibrointi kolmivärisen merkkivalon avulla
Sabotaasisuojattu
Kapseloitu piezoelektroninen anturi
Kaksiosainen herkkyydensäätö
Kansi- ja taustasuojaus
Sisältää pitkäikäisen 3 V lithium-pariston
Magneettikosketin oveen/ikkunaan & yleislähetin
Langaton toiminta avautuvalle, sulkeutuvalle ja vastusvalvotulle
koskettimelle sekä magneettikoskettimelle oveen tai ikkunaan
Hälytystulossa 470 K päätevastus
Lähettää hälytyksen ja palautumisen, estää järjestelmän
päällekytkemisen jos ikkuna tai ovi on jäänyt auki
Kaksi kanavaa
Kansi- ja taustakoskettimet
Sisältää pitkäikäisen 3 V lithium-pariston
Langaton lasirikkoilmaisin
Kaksitoiminen
Suojaa tyypillisimmät lasit: tavallinen, karkaistu, laminoitu ja
langoitettu lasi
Valvonta-alue 9 m
Kansi- ja taustakoskettimet
Testaus RG65-testauslaitteella
Saatavana seinä-/kattojalusta
Sisältää pitkäikäisen 3 V lithium-pariston
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Kaksisuuntainen langaton sireeni
Täysin paristotoiminen kaksisuuntainen langaton sireeni
105 dBA äänenvoimakkuus, säädettävä
Kansi- ja taustakoskettimet
Sisältää 5 pitkäikäistä 3 V lithium-paristoa
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Langaton häkävaroitin
Valvoo jatkuvasti ilman häkäpitoisuutta
Voimakas äänihälytys (85 dB) kun häkää havaitaan
Testipainike ja jatkuva sisäinen toimintatestaus
Sisältää 2 pitkäikäistä 3 V lithium-paristoa

Joustava langaton ratkaisu

Avaimenperä- ja hätälähettimet
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Rannehätälähetin
Tyylikäs rannelähetin, jota voidaan käyttää myös riipuksena
Merkkivalo alhaista paristojännitettä varten
Vesitiivis IP67
Sisältää lithium-pariston
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Neljäpainikkeinen lähetin
Avaimenperä tai riipus
Merkkivalo alhaista paristojännitettä varten
Vaihtuvakoodinen tai silmukkaan ohjelmoitu
Sisältää lithium-pariston

Kotiautomaatio ja muut
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Lisäksi ulkosireenissä :
Pienjännite vilkku
Säädettävä vilkkumistaajuus
Helppo asentaa
Saatavana punaisella, sinisellä, oranssilla ja kirkkaalla vilkulla

Tulo/lähtö & X10-moduuli
Kaksisuuntainen langaton liikennöinti keskusyksikön
kanssa
4 langallista silmukkaa & 4 lähtöä (2 x 3 A rele ja 2 x 500 mA)
Sisältää X-10-adapterin
Paikallinen muuntaja ja akusto

Videovalvonta - Tulossa

Langaton välivahvistin
Erittäin herkkä vastaanotin ja lähetin
Kantomatka jopa 300 m
Jopa 12 lähetintä per vastaanotin
Välivahvistimia voidaan ketjuttaa jopa 7 kappaletta
Oma akusto (ei sis. toimitukseen)
Käyttöjännite 12 - 16 V AC/DC
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Turvallisuus
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Langaton savuvaroitin
Optinen savuvaroitin
Testipainike
Kansi- ja taustakoskettimet
Sisältää 2 pitkäikäistä 3 V lithium-paristoa
Langaton vuotoilmaisin
Havaitsee vuodon kun anturi kastuu
Digitaalinen signaalinkäsittely
2.4 m kaapeli anturista lähetinyksikköön
Kansi- ja taustakoskettimet
Sisältää pitkäikäisen 3 V lithium-pariston

Erilaisia ihmisiä,

yksi joustava ratkaisu

Agility-demolaukku

••
•

erilaisia tarpeita,

Tyylikäs, helposti mukana kulkeva esittelylaukku
Omat paikat Agility-keskusyksikölle,
käyttölaitteelle, etätunnisteille, kauko-ohjaimelle
ja iWawe-ilmaisimelle
Sisältää tyylikkään omakotitalon kuvan ja
magneettiset Agility-järjestelmän komponentit,
joilla on helppo havainnollistaa laitteiden asennuspaikkoja kohteessa

Agility-järjestelmään on mahdollista valita joustavasti mikä tahansa
tietoliikennekombinaatio (IP, GSM/GPRS ja/tai puhelinlinja)
- kaikki integroituna keskusyksikön sisään.

Agility on toteutettu kehittyneellä kaksisuuntaisella langattomalla
teknologialla. Se tarjoaa joustavan ratkaisun kotien ja toimistojen
murto- ja kiinteistönvalvontaan.

Agilityn joustavuus mahdollistaa myös erilaisten käyttötapojen
valitsemisen. Voidaan mm. käyttää järjestelmää kaksisuuntaisella
kauko-ohjaimella, jossa on PIN-koodi ja tilan näyttö merkkivalolla.

Jos olet etsimässä turvaratkaisua kotiin, toimistoon, varastoon,
myymälään tai vastaavaan tilaan ratkaisusi on Agility. Agilityssä on
kaikki tarvittavat turvallisuusominaisuudet yksissä kuorissa.

Me tiedämme, että on erilaisia ihmisiä, joilla on
erilaisia tarpeita.
Agility on suunniteltu sopimaan kaikkialle.
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RISCO Groupin uusi joustava, langaton ratkaisu tarjoaa
turvaa, turvallisuutta ja automaattisia toimintoja elegantilla ja
yksinkertaisella tavalla.
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