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Wi-Fi

A FLEXi SP3 elképzelhetetlen rugalmasságot biztosít
miközben a legmodernebb technológiát ötvözi
a riasztók hagyományos megbízhatóságával.

www.trikdis.hu

FLEXi SP3 riasztóközpont
A FLEXi SP3 egy hibrid riasztóközpont integrált WiFi és GSM /
Mobil-adat vagy Ethernet átjelzési lehetőségekkel.
Az egyedülálló kialakításnak köszönhetően riasztórendszer és
irányítás / automatizálás feladatokra egyaránt használható.

Régi központ csere

Gyors kommunikáció

Riasztóközpont csere esetén
nem szükséges ellenállást
cserélni az érzékelőkben.

Az integrált 4G, WiFi és
Ethernet modem értékes
másodperceket takarít
meg riasztás esetén.

A TrikdisConfig programozó
szoftverben kiválasztható a
használni kívánt ellenállás
érték, ami időt takarít meg a
telepítés során.

A nagyobb sebesség további
előnye a gyorsabb távoli
programozás és irányítás.

Költséghatékony

Sokoldalú

Az integrált átjelző jelentősen
csökkenti a teljes rendszer
árát. Átjelző telepítés esetén
érdemes megfontolni a
cserét a FLEXi SP3-ra.

A FLEXi SP3 riasztóközponton a
zónák duplázhatóak és
bővíthetőek összesen 32
zónára.
Kompatibilis számos Paradox
és CROW kezelővel és CROW
vezetéknélküli eszközzel.

Távoli programozással számos
esetben megtakarítható a
kiszállás költsége.

Érzékelőkkel kiegészítve a riasztó
funkciókon felül irányításra és
automatizálásra is alkalmas.

A WiFi és Ethernet mobil
adatkapcsolat költséget
takarít meg.
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Kombinációk
Legyen szó egyedi igényekről vagy felhasználói kérésekről,
minden esetre kínál megoldást.

A FLEXi SP3 rendelhető 2G
vagy 4G modemmel.

Wi-Fi

Wi-Fi

A WiFi ajánlott az elsődleges
csatornának. Amennyiben
megszakad a kapcsolat, az
eszköz automatikusan átvált a
mobilhálózat használatára.

Lehetőség van redundáns
internetkapcsolat használatára akár
két különböző szolgáltató hálózatához
csatlakozva. Az elsődleges
csatlakozás WiFi-n keresztül történik,
a másodlagos Etherneten.

Wi-Fi

Nem szükséges a vezeték
kiépítésével utólag bajlódni. A FLEXi
SP3 minden változata
csatlakoztatható vezeték nélküli
WiFi hálózatokhoz.
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Irányítás
Kínáljon ingyenes iOS / Android okostelefonos alkalmazást
az ügyfelei részére növelve a szolgáltatásainak ÉRTÉKÉT!

Irányítás és értesítések a
Protegus alkalmazásban

További értesítési
lehetőségek
SMS
Telefonhívás

A FLEXi számos értesítési csatornán keresztül
használható: push értesítés, SMS üzenet vagy
hanghívás (működő SIM kártya esetén).
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FLEXi SP3 riasztóközpont
Mi található a dobozban?






FLEXi SP3 riasztóközpont
Akkumulátor kábel
10 x 2,2 kΩ ellenállás
Műanyag távtartó (a rögzítéshez)
Antenna: GSM* és Wi-Fi
2,5mvezetékkel
*csak SIM kártyás változatnál

FLEXi Szettek
A Flexi SP3 szett a megfelelő válasz az egyszerű és gyors telepítésre.
Az összes kiegészítő előre rögzítésre került a fém dobozban, így a
helyszínen csak a lényegre kell koncentrálni.

FLEXi SP3 WiFi + 2G vagy WiFi + 4G
riasztóközpont fém dobozban








FLEXi SP3 WiFi + 2G vagy WiFi +4G
riasztóközpont fém dobozban

K02 doboz (200x210x80mm)
Mean Well kapcsoló üzemű táp
10 x 2,2 kΩ ellenállás
Antenna: GSM és Wi-Fi 2,5m
vezetékkel
Akkumulátor összekötő kábel
Szabotázskapcsoló
Sorkapocs 3,15A biztosítékkal
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K01 doboz (285x280x80mm)
40 VA táp
10 x 2,2 kΩ ellenállás
Antenna: GSM és Wi-Fi 2,5m
vezetékkel
Akkumulátor összekötő kábel
Szabotázskapcsoló
Sorkapocs 0,5A biztosítékkal

www.trikdis.hu

Támogatott

Kezelők

SK232 LED W

CR16 / CR-LCD / KP- Touch Screen

K636 / K10H(V) / K32 LED / K32+ LED / K35
TM70 / TM 50
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Kiegészítők

T16 rádiós átjelző
Kiegészítő rádiós átjelzés
a távfelügyelet felé.

SF485 SIGFOX modul

Expander iO8

Kiegészítő SIGFOX átjelzés
a távfelügyelet felé.

32 zónára és 16 kimenetre
növelhető a vezetékes
kontaktusszám

A FLEXi SP3 a Crow vezeték nélküli eszközeivel bővíthető.
A kapcsolathoz egy RF-SH bővítő modul szükséges.

Shepherd széria
PIRDetector

SH-Sirint / SH-KP
SH-PIR / SH-MAG
SH-FLOOD / SH-CRT
SH-SMK / SH-BD

Freewave2 széria
FW2-Panic N / FW2-Remote
NFW2-Mag N / FW2-Flood N
FW2-Curtain N / FW2-Smoke N
FW2-GBD N / FW2-Neo N
FW2-EDS3000AM N with Anti-Masking

Tulajdonságok
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Tápfeszültség

16-24 V, 2,5 A AC

Áramfelvétel

legfeljebb 50 mA (névleges),
legfeljebb 200 mA (maximális, átjelzés közben)

WiFi frekvencia, protokoll, titkosítás

2,4 GHz, 802.11 b/g/n, WPA, WPA2, WPA mixed

WiFi hálózati beállítás
SIM kártya foglalat
GSM/GPRS modem

DHCP vagy manuális

4G modem

4G (LTE-FDD) visszafelé kompatibilis a 3G (WCDMA) és a2G
(GSM/EDGE) hálózatokkal

Ethernet port

RJ-45 csatlakozó

Esemény átviteli lehetőségek

Esemény átviteli csatornák
Programozható kommunikációs
csatorna / irány prioritás
Üzenet titkosítása
Belső óra
Eseménytár
Felhasználók száma
Kényszerített kód
Partíciók száma
Zónák száma

1db, NANO méret
Quad-band

- Akár két különböző távfelügyelet elsődleges és tartalék vevője
részére;
- iOS/Android készülékre az ingyenes Protegus alkalmazásban;
- 8 mobil számra SMS üzenetben;
- 8 mobil számra hanghívás formájában
2G vagy 4G, WiFi, LAN (E485 modullal is), SMS, Hívás, VHF /
UHF rádiós átjelzővel (T16)
Igen
TRK AES 128, SIA IP AES 128 / Contact ID kód
Igen
1000 bejegyzés (a régebbiek törlődnek)
40
Igen
8
10 (20 zónaduplázással), bővíthető összesen 32-re

PGM kimenetek száma

2 (12 a kettős funkciójú kontaktusokkal együtt)
Bővíthető összesen 16-ra

Kezelők maximális száma

8

RFID olvasók maximális száma
Hőmérséklet érzékelők
maximális száma
Elektronikus (iButton)
kulcsok száma
Támogatott vezeték nélküli
eszközök

2db (Wiegand 26/34)

Működési környezet

8
40
Crow Shepherd, Freewave 2 RF-SH modul kapcsolódással
-10 ºC - +50 ºC, relatív páratartalom max 80% +20°C
esetén, pára lecsapódás mentes helyen
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