Sistema Perimetral com Supervisão Gráfica

Botão de pânico

Componentes
do Sistema Sem Fio
• KIT D162 GII
• Dec tower ou Sensores
• Sistema de Energia Solar
com Endereçador e RF

D162 GII - Central com Supervisão Gráfica até 1000 Setores
CENTRAL DE SEGURANÇA ENDEREÇÁVEL que monitora grandes áreas formando um SISTEMA que incorpora
e indica na tela do PC, a invasão, o pânico e a ronda em tempo real, aciona holofotes e possibilita a integração
com sistemas de captação de imagens. Seu software permite programar e controlar dispositivos remotos diversos
de entrada e saída (I/O), reportar disparos via e-mail, emitir e imprimir relatórios de todas as atividades realizadas
via o sistema.
Sua rede de comunicação transmite e recebe todos os dados enviados pelos sensores e seus I/O, possibilitando
também a realização em tempo real de outras funções opcionais como acionamento de iluminação, sirenes e
acessos.

Características

Rede de comunicação sem fio através de RF (dispensa infraestrutura)
até 128 setores
Rede de comunicação endereçável através de um único par de fios
(RS485) até 1000 setores
Aviso de disparos via e-mail
Redução do tempo de implantação
Alimentação pelo Sistema de Energia Solar (opcional)
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Painéis
Solares
certificados.

Sistema de Energia Solar

D400-5 D RF

Nosso Sistema de Energia Solar fornece e armazena
com baterias internas tensões de 5V, 12V e 24V com
capacidade de cargas variadas.
Opcionalmente contém internamente o Módulo de
Endereçamento e o Módulo de Comunicação RF para
integração com o Sistema de Supervisão Gráfica.

Aplicações

D400-5 A RF

Dec Towers
Sensores diversos
Câmeras
Bombas d´água
Iluminação em geral
Sistemas de sinalização
Motores
Entre outras aplicações

Para aplicações onde o
sistema e o equipamento
não podem estar juntos.

D400-5 C RF

D400-5 B RF

Suportes em alumínio com abrigo do cabeamento.

Possuímos uma equipe técnica para a análise e dimensionamento correto do sistema para cada projeto.
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