FREEWAVE’İN TAM OLARAK TECRÜBE EDİLMİŞ KABLOSUZ AKSESUARLARI
Ev otomasyonu veya sirenler
için programlanabilir çıkışlar

FW - SİREN
Kablosuz bina dışı sireni

FW - RMT
Kablosuz uzaktan kumanda

4 adet kablolu giriş

FW – PIR
Kablosuz PIR

dedektörü

FW – 360
o
Kablosuz 360 lik PIR dedektörü
4 adet output
kartı

FW – MAG
Kablosuz manyetik kontak

Panik ve gece
7 adete kadar
çalışma modülü tuş takımı

FW – GBD / FW-VIB
Kablosuz cam kırılmasına karşı
hassas detektör / kablosuz
titreşim sensörü
Alarm Merkezine
bağlantı

FW – SMOKE
Kablosuz duman dedektörü

Telefon hattı
vasıtasıyla kontrol
Modem ile PC
(kişisel bilgisayar)
vasıtasıyla uzaktan
programlama
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Kablosuz Tuş takımı

Seri arabirimler vasıtasıyla
bölgesel programlanabilme

FREEWAVE
F ÖZELLİKLERİ
* iki satır x 16 karakterden kapasiteli geniş LCD
ekranıyla entegre edilmiş kablosuz kontrol paneline
sahiptir
* 60 adete kadar kablosuz bölge
* 4 adete kadar kablolu bölge
* 80 adet uzaktan kumanda
* 4 bölümlü ve 4 parçalı ayar modu
* 100 adet kullanıcı kodu
* PC tabanlı kolay programlama için D-Link seri arabirimi
* Sistemi bölgesel yada uzaktan komutalı olarak
programlama için tam kapsamlı WinWave yükleme
yazılımı
* Telefon, cep telefonu, dahili telefon ve kişisel çağrı
haberleşme sistemlerini destekleme özelliği
* Sesli kullanma talimatı ve mesajları, mesaj kaydetme
ve tekrar dinleme, 2 yönlü ses kontrol özelliklerini de
içeren eşsiz entegre dijital audio paketi

* 256 adet tarih ve saat kapasiteli olay hafızası
* Seri veri giriş çıkış noktası vasıtasıyla EEPROM program
yedeklemesi
* Bütün sistem durumlarını ve program yedekleme kabiliyeti
* Contact ID, 4 + 2, mahalli ve diğerlerini de içeren birden fazla
haberleşme formatı
* 6 adete kadar programlanabilir telefon numarası adet
* 6 adete kadar programlanabilir telefon numarası ve ilave 4
adet senaryo durumu
Zayıf batarya, haberleşme hatası ve RF karışması gibi
durumları da içeren ve tam olarak denetlenen çalışma sistemi
* Hemen hemen hiç zaman gerektirmeyen montaj ve tesisat
* RSSI denetimli kablosuz cihazlar yer testi
* Powerwave tabanlı olma özelliği

Freewave sistemleri, konutlar ve iş yerlerine
profesyonel kablosuz sistamler için dikkat çekecek
derecede önemli ve denetlenmiş özellikler sunmaktadır
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