ΤΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΚΕΝΤΡΟ i500BI-COM

i500BI-COM
ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
24ΩΡΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΜΕΣΩ “ΕΞΥΠΝΗΣ” ∆ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ SMARTPHONE

ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ ΕΛ

ΕΓΧΟΣ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ Υ

ΨΗΛΗ ΠΡΟΣΤΑ

ΣΙΑ

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Το κέντρο του i500BI-COM, σας δείχνει όλες τις
σηµαντικές πληροφορίες ασφαλείας και είναι εύκολο
στη χρήση του π.χ. προγραµµατισµός κλπ. Ελέγχει
όλες τις λειτουργίες και διατηρεί συνεχώς την
παρακολούθηση κάθε είδους ανιχνευτή κινδύνου
και της σειρήνας, όπως και των 18 ενσύρµατων
ζωνών παρακολούθησης. Ελέγχει, καταγράφει και
διαχειρίζεται την µετάδοση σηµάτων µεταξύ όλων
των στοιχείων του συστήµατος. Έτσι π.χ. δίνει σήµα
κινδύνου στην εξωτερική σειρήνα ή την υπηρεσία
ασφαλείας. Το κεντρικό σύστηµα επικοινωνεί µε τα
υπόλοιπα στοιχεία µέσω 868 MHz, µια αξιόπιστη
ραδιοσυχνότητα που προορίζεται αποκλειστικά για
τον τοµέα ασφάλειας.

∆εν απολαµβάνετε µόνο την ασφάλειά σας, αλλά και
νέες επιπρόσθετες λειτουργίες που διευκολύνουν
την καθηµερινότητά σας. Έτσι και µε το smartphone
σας είναι πολύ εύκολη η χρήση του. Επιλέξτε λοιπόν
την λύση του συστήµατος συναγερµού, που σας
παρέχει την µεγαλύτερη ασφάλεια και άνεση. Εµείς
σας εγγυόµαστε για την υψηλή ποιότητα του i500BI-COM Συστήµατος Ασφαλείας - Συναγερµού.
Επίπεδο ασφαλείας σύµφωνα µε ΕΝ-50131 Grade
2, Class II.
ΣΦΡΑΓΙ∆Α

Μέλος

Πιστοποιηµένη
µε: ISO 9001

Πιστοποιηµένο
σύµφωνα µε ΕΝ-50131
Grade 2, Class II

ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ ΕΛ

ΕΓΧΟΣ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ Υ

ΨΗΛΗ ΠΡΟΣΤΑ

info@cm-security.gr
www.cm-security.gr

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ:
✚ Έλεγχος και παρακολούθηση µέσω smartphone
✚ Προστασία από διάρρηξη, πυρκαγιά, αέριο, νερό
✚ Εύκολο στην εγκατάσταση, ευέλικτο για περαιτέρω εξέλιξη

ΣΙΑ

Πιστοποιηµένο σύµφωνα µε
ΕΝ-50131
Grade 2, Class II

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ
ΝΕΡΟΥ

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ
ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΣΕΙΡΗΝΑ

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΝΥΧΝΕΥΤΗΣ
∆ΟΝΗΣΕΩΝ

Παράθυρο
Μπάνιο / Κουζίνα

Υπνοδωµάτιο / Παιδικό ∆ωµάτιο
Μπαλκονόπορτα

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ

ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΣΕΙΡΗΝΑ

Το i500BI-COM Σύστηµα Ασφαλείας - Συναγερµού
αναγνωρίζει όλους τους κινδύνους όπως διάρρηξη,
πυρκαγιά, νερό ή αέριο. Είναι πολύ ευέλικτο και αυτό
σας δίνει την δυνατότητα να ασφαλίζετε ένα
δωµάτιο, ένα µέρος ή και ολόκληρο το σπίτι. Ένα
ακόµη πλεονέκτηµα του συστήµατος, πέρα από την
µεγάλη εµβέλειά του, είναι η αξιόπιστη και συνεχή
επικοινωνία µεταξύ όλων των συσκευών καθώς και
οι περισσότερες λειτουργούν µε µπαταρίες. Η
λύση του ασύρµατου συναγερµού επίσης
σας γλιτώνει χρόνο και χρήµα κατά την
εγκατάσταση,
αφού
δεν
γίνεται
τοποθέτηση καλωδίων και διάφορων
εκδορών στους τοίχους. Έτσι µπορείτε
ΕΝ∆ΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ i510
εύκολα και γρήγορα να εγκαταστήσετε το
σύστηµα ασφαλείας. Επιπλέον το σύστηµα
είναι πάντα εύκολα επεκτάσιµο. Επίσης εύκολη είναι η
συναρµολόγηση και η αποσυναρµολόγηση του π.χ.
σε µια µετακόµιση.

Σαλόνι
Παράθυρο

i500 Bi-Com
Πίνακας συναγερµού µε
ολοκληρωµένο πίνακα ελέγχου

Λεβητοστάσιο
Πόρτα

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ CO

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ
ΕΠΑΦΗΣ

ΑΣΥΡΜΑΤΟ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΜΟΝΑ∆Α
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΝΣΥΡΜΑΤΩΝ
ΖΩΝΩΝ

ΑΣΥΡΜΑΤΟ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
ΧΕΙΡΟΣ

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΜΠΟΥΤΟΝ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
PR ΜΕ ΚΑΜΕΡΑ

