POWERWAVE

SERİSİ

.

KABLOLU VE KABLOSUZ KONTROL PANELLERİ
POWERWAVE COMPACT MODELLERİ
* Yerleşik, sabit geniş LCD ekran
* Takılması ve montajı hemen hemen hiç zaman gerektirmez
* Programlanması ve çalıştırılması kolaydır
* Kablolu yada kablosuz 8 bölgeye kadar destekleme
kapasitesine sahiptir
* Powerwave 4&8 serisi kontrol panelleriyle kullanıma uygundur
* Freewave serisi aksesuarları destekler
* Tam anlamıyla kontrol ve denetim imkanı
* Evler, dükkan ve mağazalar ve iş yerleri için ideal güvenlik
sistemidir

POWERWAVE 4
EKONOMİK 4 BÖLGELİ
GÜVENLİK SİSTEMİ
* Kablolu 4 adet bölge
* Board üzerine yerleşik 2 adet programlanabilir çıkış
* Kullanışlı, kolay kullanılabilir yazılım (software)
yükleme paketi
* Konut ve işyeri tipi uygulamalar için idealdir.
* Powerwave serisi ve Freewave serisi aksesuarları destekler

POWERWAVE16
POWERWAVE 8
PROFESYONEL 8
BÖLGELİ GÜVENLİK
SİSTEMİ
* Kablolu 4-8 adet bölge
* 2 Parçalı ve 2 bölümlü ayar durumu
* Programlanabilir Gündüz bölgesi (Chime)
modu
* 2 çıkışlı & 8 giriş geciktirmeli zamanlayıcı
* Gece güvenlik işlevini yürütmesi için stay
modu
* Toplam 10 adete kadar kullanıcı kapasitesi
* Çok yönlü, farklı tuş takımı desteği
* Board üzerine yerleşik 4 adet tam olarak
programlanabilir çıkış
* 127 adet durum, olay belleği
* Çok yönlü, farklı haberleşme formatlarını
içerme özelliği
* Telefon hattı kontrol ve denetimi
* Toplam 4 adete kadar telefon numarası
programlanabilme özelliği
* Toplam 8 adete kadar kablosuz cihaz
* Toplam 8 adete kadar uzaktan kumanda
* Powerwave serisi ve Freewave serisi
aksesuarları destekleme özelliği

GELİŞMİŞ 16 BÖLGELİ GÜVENLİK
SİSTEMİ
* Kablolu 8-16 adet bölge
* 3 Parçalı ve 3 bölümlü ayar durumu
* Programlanabilir Gündüz bölgesi (Chime) modu
* 3 çıkışlı & 16 adete kadar giriş geciktirmeli
zamanlayıcı
*Gece güvenlik işlevini yürütmesi için stay modu
* Toplam 50 adete kadar kullanıcı kapasitesi
* Toplam 8 adete kadar programlanabilir zaman
bölgesi
* Otomatik çalışma/durdurma ve zaman bölgeleri
vasıtasıyla çıktıların, sonuçların kontrolü
* Board üzerine yerleşik 8 adet tam olarak
programlanabilir çıkış
* 256 adet durum, olay belleği
* Çok yönlü, farklı haberleşme formatlarını içerme
özelliği
* Telefon hattı kontrol ve denetimi
* Toplam 6 adete kadar telefon numarası
programlanabilme özelliği ve 4 adet senaryo durumu
* Toplam 16 adete kadar kablosuz cihaz
* Toplam 20 adete kadar uzaktan kumanda
* Powerwave serisi ve Freewave serisi aksesuarları
destekleme özelliği

WINWAVE KOMPLE
(SOFTWARE) YÜKLEME
YAZILIM PAKETİ

WINWAVE YÜKLEME YAZILIM
(SOFTWARE) PAKETİ

* Bütün PowerWave panelleri için geçerli
Windows tabanlı ve kullanışlı, kolay
kullanılabilir yazılım
* Bell 103 ve CCITT V21 formatlarını
destekler
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