Portabelt inbrottslarm

Kontaktperson:
Larsolof Scherdin
010-470 18 08

Ett mycket effektivt sätt att skydda sig när man tillfälligt behöver förstärka sitt
inbrottsskydd. Exempelvis när man bygger om, när man tillfälligt behöver förvara
varor i olarmade lokaler eller när det ordinarie larmet är ur funktion. Larmet är
mycket lätt att montera, och Securitas instruerar även personalen i hur larmet
fungerar.
Larmet är placerat i en lätthanterlig plastportfölj. I grundutförandet ringer det upp
Securitas Larmcentral via GSM. Det kan
även programmeras till att sända SMSmeddelande direkt till väktare eller kundens
kontaktperson.
Programvaran i larmsändaren har mångaprogrammeringsmöjligheter. Brandvarning
och trygghetslarm är förberett och finns
som tillval. För utomhusbruk finns larmväskor med rörelsedetektorer.
Larmväskan drivs normalt via vägguttaget men går även att driva via ett 12V
fritidsbatteri. Back-up batteriet är inbyggd.
Väskans räckvidd är upp till ca 500 meter i
öppet fält, med viss variation beroende på
terrängförhållanden. Radiomottagaren kan
kompletteras med ytterligare tre mottagare
för att öka räckvidden. Till- och frånkoppling
sker via en manöverpanel där kundens egna
fyrsiffriga kod programmeras in.
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Väskan innehåller:
•• Radiolarmsmottagare
•• Rörelsedetektorer
•• Larmsändare
•• Expansionsenhet
•• GSM uppringare
•• Batteribackup
•• Bråklarmssändare

Specifikation

Kontaktperson:
Larsolof Scherdin
010-470 18 08

I grundutförandet innehåller SecuriPower
632, 6 st trådlösa IR-detektorer WLS-904L,
men den kan byggas ut till 32 st, vilket
också är det maximala antalet i systemet.

VX-402R
Trådlös utomhusdetektor
•• Batteridriven och anpassad för trådlös
installation

WLS904L
Trådlös IR-detektor
•• Bevakningsområde: 15,2 x 18,3 meter

•• Dubbla IR-sensorer som ser i två plan.
Båda sensorerna måste detektera för att
aktivera larm

•• Batterisparfunktion

•• Patentskyddad DCS-teknik för skydd av
IR-sensorer

•• Kontinuerlig övervakning av sabotage,
batterispänning och kommunikation
•• Levereras med 1 st lithiumbatteri typ
CR123A

•• Inkapslad elektronik

•• Mått: 107 x 69 x 53 mm (h x b x d)

•• Inbyggt ljusrelä för inkoppling av larmfunktion under mörker

PK5500
Knappsats med symbol/textdisplay
•• Stor LCD-display med lättförstådda
symboler

•• Ställbar känslighet i 3 steg

•• Visar sektioner, systemstatus, larm etc.
med hjälp av symboler eller i klartext

•• Spänning: 3.6VDC från lithiumbatteri

•• Visar klocka i normalläge
•• Stödjer trådlösa larmknappen WS4938
•• Trådburen
WS4916
Trådlös optisk rökdetektor
•• Automatisk självtest
•• Manuell testknapp
•• Inbyggd sirén 85dB
•• Kontinuerlig övervakning av sabotage
•• Levereras med 2 st lithiumbatterier typ
CR123A
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•• Ställbart bevakningsområde mellan 2-12
meter

•• Mått: 147 x 53 mm (ø x h)

•• Ström: 10µA (standby), 3 mA vid inkopplad lysdiod (gångtest)

•• Larmrelä: Växlande relä NO/NC
•• Sabotagekontakt: Växlande NO/NC
•• Batterispar-timer: Inställbar 120 sek eller
5 sek
•• Temperaturområde: -25°C till +50°C
•• Bevakningsområde: max 12 x 12 m
bredstrålande
•• Monteringshöjd: 0,8 - 1,2 m
•• Mått: 145 x 68 x 34 mm (h x b x d)

