ABUS Security-Center

Smartvest Trådløst Alarmanlæg og App –
Basissæt
Art.-Nr. FUAA35000A

•
•
•

Smart og pålidelig allround-sikkerhed til dit hjem, som du let kan montere selv
Komplet sæt med alarmcentral og app, åbnings- og bevægelsesføler, fjernbetjening og tilbehør
Hurtig Plug&Play-installation af alarmcentralen via 5 V-strømforsyning og den forkonfigurerede
føler – trådløst uden kabelføring og huller

•

Allround-sikkerhed med backupbatteri til nødstrømsforsyning, kan udvides til maks. 32 trådløse
komponenter, 4 IP-kameraer
Kontrollér og styr, hvad der sker derhjemme: mobil adgang over alt via den gratis app Smartvest
(iOS, Android)
Øjeblikkelig alarmering via integreret, kraftig sirene på 90 dB og push-meddelelse via app og e-mail
Intuitiv
app-betjening
med
livebilleder
fra
kameraet,
snapshot-funktion
og
tilstedeværelsessimulering takket være lys-/tv-styring (trådløs stikdåse er nødvendigt tilbehør)
Konstant vished med op til 1.000 gemte hændelser og kameraoptagelser
Op til 32 scenarier, f.eks. praktisk lysstyring: Anlæg deaktiveret, bevægelse registreret, lys til
Integreret hygrometer til at vise rumtemperatur og luftfugtighed

•
•
•
•
•
•

Det "Smartvest Trådløst Alarmanlæg og App – Basissæt" er en nem vej til et moderne hjem med pålidelig
allround-sikkerhed kombineret med attraktive automatiske funktioner. Ordet "smart" henviser ikke kun til
produktet og betjeningen via tablet eller smartphone – også installationen er helt enkel takket være Plug and
Play og forkonfigurerede komponenter i sættet. Tidskrævende kabelføring og boring hører dermed fortiden
til. Ud over alarmcentralen med app tilbyder basissættet alt til den første basissikring af dit hjem takket
være åbnings- og bevægelsesføler, fjernbetjening og det nødvendige tilbehør. Den gratis app giver global
adgang til alarmcentralen og dermed vished om, at alt er i orden derhjemme. I tilfælde af en alarm har
alarmcentralen en integreret, kraftig sirene på 90 dB. Den kan alarmere parallelt med push-meddelelse via
app og e-mail. Takket være det integrerede hygrometer er det til enhver tid muligt at reagere på ændringer
af rumtemperaturen og luftfugtigheden. Basissættet kan udvides til op til 32 trådløse komponenter og
4 IP-kameraer. På den måde kan der f.eks. med den trådløse Smartvest-stikdåse (FUHA35000A) udføres
tilstedeværelsessimuleringer og diverse andre automatiske funktioner på mange elektroniske enheder.
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Aflåsning

P2P: AES-128; Push:
HTTPS

Maks. rækkevidde,
sende (frit felt)

100 m

Alarmering

E-mail, push-meddelelse, SMS

Modulation

FSK

1

Monteringssted

Antal brugere
Antal samtidige
adgange

3

Omgivelsesbetingelser,
som er tilpasset optimal trådløs ydelse

Netværkstilslutning

Ethernet 10/100 Mbit

Antal trådløse zoner

32

Programmering

App

Certificeringer

CE

Trådløs frekvens

868 MHz

Husmateriale

ABS

Leveringsomfang 01
beskrivelse

alarmcentral

Leveringsomfang 01
mængde

1

Leveringsomfang 02
beskrivelse

trådløs åbningsføler

Leveringsomfang 02
mængde

1

Leveringsomfang 03
beskrivelse

bevægelsesføler

Leveringsomfang 03
mængde

1

Leveringsomfang 04
beskrivelse

fjernbetjening

Leveringsomfang 04
mængde

1

Maks. rækkevidde,
modtage (bygning)

30 m

Maks. rækkevidde,
modtage (frit felt)

100 m

Maks. rækkevidde,
sende (bygning)

30 m

