Wireless Security System ALSET-2000

#71116

Draadloos beveiligingssysteem

Complete set om uw huis te beschermen tegen ongewenste bezoekers

Eigenschappen

• De meegeleverde sensoren waarschuwen u via de luide sirene
als er een deur of raam wordt geopend of als er beweging wordt
gedetecteerd
• Met de afstandsbediening kunt u uw alarmsysteem eenvoudig
in- en uitschakelen
• U kunt naar wens eenvoudig meerdere sensoren en/of
afstandsbedieningen toevoegen (er kunnen maximaal 16
apparaten in combinatie met de sirene worden gebruikt)
• Door deze set te combineren met het OCTOPUS Control station,
kunt u uw alarm ook in- of uitschakelen via uw tablet en/of
smartphone en pushmeldingen ontvangen als u niet thuis bent
• Lange batterijduur en indicator voor batterij bijna leeg zodat het
systeem altijd werkt
• De sirene kan op elke locatie binnens- of buitenshuis worden
geplaatst (IP44-waterbestendig)

Wat zit er in de verpakking
• Sirene

Systeem vereisten

• Afstandsbediening

• Compatibel met alle TRUST SMART Home-beveiligingsproducten en het OCTOPUS
Control station

• 3 V CR2477-batterij voor afstandsbediening

• OCTOPUS Control station nodig voor communicatie via smartphone en tablet

• Indoor bewegingssensor

• 4 x D-alkalinebatterijen 1,5 V (niet inbegrepen)

• Magnetische deur-/raamsensor

• 2 x AAA-alkalinebatterijen 1,5 V (niet inbegrepen)

• Nederlandse gebruikershandleiding

• 2 x AA-alkalinebatterijen 1,5 V (niet inbegrepen)

• Bevestigingsmaterialen
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Wireless Security System ALSET-2000
Complete beveiliging set
De ALSET-2000 is voorzien van een luid noodsignaal,
bewegingssensor, magnetische deur/raam sensor en
afstandsbediening. Met deze complete set kunt u uw woning
beschermen en bewaken tegen ongewenste bezoekers. Het
luide noodsignaal (100 decibel) zal klinken wanneer één van
de sensoren wordt geactiveerd door het openen van een deur
of raam. Op deze manier worden uw buren op de hoogte
gesteld wanneer een inbreker uw woning probeert te
betreden. Met de meegeleverde afstandsbediening kunt u
eenvoudig het systeem in- en uitschakelen.

Eenvoudig te installeren
De ALSET-2000 is eenvoudig te installeren. Plaats de sensoren
en het noodsignaal op de gewenste plek en koppel deze, zoals
beschreven staat in de handleiding. Het luide noodsignaal kan
zowel binnenshuis als buitenshuis worden geplaatst, omdat
de ALSET-2000 waterdicht is (IP44).

Beveiligd systeem
De ALSET-2000 is voorzien van een anti-sabotage systeem. Dit
houdt in dat het noodsignaal geactiveerd wordt als dit
noodsignaal of één van de aangesloten sensoren wordt
verwijderd, geopend of vernietigd. Daarnaast communiceert
het beveiligd systeem via een beveiligd radiosignaal. Dit 868
Mhz signaal werkt door muren, ramen en deuren heen en zal
geen invloed hebben op uw Wi-Fi netwerk. Dit signaal heeft
binnenshuis een bereik tot 70 meter en buitenshuis een
bereik tot 120 meter.

Lange levensduur van de batterij
De batterij van de ALSET-2000 heeft een lange levensduur en
een batterij indicator. Zo bent u altijd op de hoogte van de
batterijstatus en wordt veiligheid binnen uw woning
gegarandeerd. Bovendien controleert het noodsignaal
voortdurend de status van de batterij van de aangesloten
sensoren.
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Wireless Security System ALSET-2000
Plus Line beveiligingssysteem
Met dit Plus Line beveiligingssysteem kunt u uw woning en
bezittingen tegen mogelijke indringers beschermen zonder
maandelijkse kosten uit te geven aan beveiligingscontracten.
U kunt tot 16 apparaten koppelen aan het noodsignaal,
hiermee worden alle deuren en ramen in uw woning gedekt.
Daarnaast kunt u dit beveiligingssysteem koppelen aan de
Octopus Control Station. Op deze manier kunt u uw alarm via
uw tablet en/of smartphone in- en uitschakelen en ontvangt u
push notificaties wanneer u niet thuis bent.
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