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Rookmelder Glasbreuk-
melder

Magneet- 
contact

Bewegings-
melder

Sirene/
flitslamp

Brand

Medisch

Overval 
(paniek)

“Alarm is 
uitgescha-

keld”

SMS Telefoon

Eenvoudige audioverificatie Eenvoudige alarmdoormelding

Eenvoudig te programmeren

Installateur

Eenvoudig te installeren

Gebruiker

Gebruiksvriendelijk

 ▶ Aantrekkelijk vormgegeven 
bedieningseenheid

 ▶ Bekabeld en/of draadloos met 
RADION-technologie

 ▶ Automatische configuratie op 
landcode

 ▶ Uiterst eenvoudige bediening
 ▶ Tekstvrije bedieningseenheid, 

gebaseerd op pictogrammen
 ▶ Volledige ondersteuning door middel 

van spraak in uw eigen taal
 ▶ Programmering, onderhoud en bedie-

ning van het systeem op afstand via 
telefoon, internet of RPS-software

 ▶ Toepassing voor zowel inbraak- als 
branddetectie

 ▶ Systeemtest via één knop
 ▶ Valse alarmen worden tot een mini-

mum beperkt dankzij intelligent threat 
assessment en audio-alarmverificatie

 ▶ 8 on-board bekabelde zones, 
uitbreidbaar tot maximaal 
32 bekabelde of draadloze zones

 ▶ 4 on-board bekabelde uitgangen
 ▶ Maximaal 20 afstandsbedieningen
 ▶ Audioverificatie via geïntegreerde 

spreek/luister-verbinding
 ▶ 1 partitie (+ mogelijkheid van 

aangepaste beveiliging)
 ▶ Geïntegreerde spraakkiezer en 

digitale telefoonkiezer
 ▶ Tot 500 geregistreerde 

gebeurtenissen (met datum en tijd)
 ▶ Persoonlijke SMS-tekstberichten (TAP)
 ▶ GSM-/GPRS-ondersteuning
 ▶ Breedband IP-communicatie

Volledig 
spraakgestuurd 
Alles in uw eigen taal

Volledig op afstand te 
bedienen

Voordelen

Productkenmerken
Display: 

 ▶ Gebaseerd op 
pictogrammen

 ▶ Meerkleurig

Knoppen voor 
noodoproep
voor direct alarm

Snelle systeembedie-
ning:

 ▶ met badge
 ▶ met één knop
 ▶ via RADION 

afstandsbediening

Aansluitklemmen 
met kleurcodering + 
duidelijke instructies 
voor de bekabeling 
op de afdekplaat

via telefoon met 
stembegeleiding 
in uw eigen taal

Geïntegreerde 
waterpaslibel

via laptop

met de program-
meersleutel



Productkenmerken van de bedieningseenheid
 Toegang tot speciale functies

Informatieknop

Aanwezigheidsdetector

Voor spreek/luister-verbinding: 
▶  Geïntegreerde luidspreker
▶  Ingebouwde microfoon

Proximitylezer en -badge

 Meerkleurenpictogrammen  
met hoog contrast

“Aanwezig”- en “Afwezig”-
statusindicators

“Alarm ingeschakeld”-indicator

Beveiligingsschild-indicator 

 Spraakmodule: ondersteunt 
de spraak die de 
bedieningseenheid weergeeft 
(verkrijgbaar in vele talen)

Programmeersleutel:  
voor snel up- en downloaden 
van configuratie-instellingen

Snelle en eenvoudige installatie 
dankzij aansluitklemmen met 
kleurcodering en duidelijke 
uitleg op de afdekplaat van 
de printplaat

Voordelen

 ▶ Programmeren en onderhoud op afstand via telefoon of laptop bespaart tijd en geld
 ▶ Het revolutionaire design van de bedieningseenheid past uitstekend bij uw interieur
 ▶ Eenvoudige tekstvrije en intuïtieve bediening met pictogrammen
 ▶ Volledige ondersteuning door middel van spraak in uw eigen taal (meer dan 30 talen 

verkrijgbaar)
 ▶ Een geïntegreerde bewegingsmelder registreert uw aanwezigheid om u te informeren 

over belangrijke gebeurtenissen 
 ▶ Geen extra kosten dankzij de geïntegreerde digitale telefoonkiezer en spraakkiezer
 ▶ Geïntegreerde spreek/luister-verbinding met de beveiligde vertrekken 
 ▶ Handige en snelle alarmmelding via SMS-tekstberichten (TAP) of spraakberichten

Verschillende manieren om het systeem in en uit te schakelen

 ▶ RADION afstandsbediening
 ▶ Badge
 ▶ Informatieknop
 ▶ Op afstand via telefoon en internet
 ▶ PIN-code

Beperking van valse alarmen

 ▶ Gebruiksvriendelijk
 ▶ Geleidelijk toenemende alarmsignalering
 ▶ Intelligent Threat Assessment
 ▶ Cross zoning optie
 ▶ Beperking van valse alarmen conform SIA en EN
 ▶ Audio-alarmverificatie
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