Sonix
Bezdrátový GSM alarm

Speciﬁkace

EVOLVEO Sonix

Ideální pro zabezpečení kanceláře, domu, chaty,
obchodu, garáže apod.
Snadná instalace a ovládání - zapojení bez drátů,
žádné vrtání do zdi, není nutná montážní ﬁrma
Možnost nastavení až 5 telefonních čísel pro
oznámení alarmu
Při narušení hlídané zóny je aktivován alarm,
hlavní jednotka spustí sirénu a začne vytáčet 5
čísel uložených v jednotce a odesílat SMS zprávy
na tato čísla
Pokud zapomenete při odjezdu zapnout alarm,
můžete ho dodatečně zapnout vzdáleně pomocí
mobilního telefonu
Není blokován pro jednoho operátora, lze použít
libovolnou SIM kartu
Automatické zasílání SMS/volání při spuštění
poplachu
Upozornění SMS zprávou na výpadek napájení,
vestavěný akumulátor zabezpečí provoz cca 6
hodin při výpadku elektrického proudu
Interní mikrofon vám umožní slyšet co se v
objektu děje
Dodáván s externím reproduktorem - narušitel
zabezpečeného objektu uslyší co říkáte do svého
telefonu
SOS tlačítko na klíčence - aktivace sirény a
tísňového volání/SMS přivolá pomoc (např. vaše
dítě snadno upozorní na nebezpečí)
Dálkové zapnutí/vypnutí alarmu
Je možno snadno přidávat další čidla např. PIR
pohybová čidla, dveřní čidla, snímače kouře
nebo plynu, sirény apod. (až 3 drátová čidla
a 16 bezdrátových čidel) nebo přidání dalšího
dálkového ovladače (klíčenky) - pouze EVOLVEO
externí čidla
Podporuje sepnutí 2 kontaktů - ovládání
spotřebičů nebo světla na dálku - simulace
pobytu v objektu, odradí zloděje
Pohodlné nastavení a konﬁgurace pomocí SMS
příkazů nebo voláním, chráněno heslem
Hlavní jednotka alarmu a čidla jsou určena pro
vnitřní použití, využita je bezdrátová frekvence
433 MHz
Možnost pohodlně ovládat také pomocí aplikace
„EVOLVEO Sonix“ z vašeho Android telefonu
nebo iPhone (*)

aplikace zdarma

EVOLVEO Sonix

aplikace zdarma

Popis
Špičková technologie pro zajištění vašeho majetku!
Kompaktní bezdrátový zabezpečovací GSM alarm EVOLVEO Sonix je
ideální volbou pro zabezpečení bytu, kanceláře, garáže, dílny, domu,
chaty nebo obchodu. Montáž EVOLVEO Sonix zvládne každý, není
nutné platit za instalaci specializované ﬁrmě. Bezdrátová technologie
nevyžaduje žádné vrtání a tahání drátů, pouze umístěte bezdrátová čidla
v objektu nebo mimo něj až do vzdálenosti 80 metrů. V případě narušení
monitorovaného objektu bude tato událost signalizována SMS zprávou až
na 5 přednastavených čísel a také hlasovým voláním.
Obsluha alarmu je snadná, stačí jej aktivovat/deaktivovat dálkovým
ovladačem - klíčenkou, podobně jako u centrálního zamykání automobilu.
Systém je dodáván ve standardním balení se 4 kvalitními kovovými
dálkovými ovladači - všichni členové rodiny mají ihned svůj ovladač!

Obsah balení
1 ks - GSM alarm systém (centrální jednotka) - řídí všechna čidla v
objektu, spouští alarm, sirény, volá na zvolená čísla
4 ks - kvalitní kovové dálkové ovládání (klíčenka) - pro zapnutí a vypnutí
alarmu
1 ks - GSM anténa (pro zesílení příjmu GSM signálu)
1 ks - bezdrátový PIR snímač - hlídá pohyb v místnosti (s integrovanou
anténou)
1 ks - magnetický bezdrátový senzor na okno nebo dveře - hlídá otevření
vstupních dveří nebo oken (s integrovanou anténou)
1 ks - vnitřní mini siréna 110 dB
1 ks - externí reproduktor
1 ks - napájecí zdroj pro centrální jednotku
1 ks - podrobný uživatelský manuál pro snadné nastavení a provoz

+ Široká nabídka volitelného příslušenství
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