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Sistema de segurança sem fios
#71116

Conjunto completo para proteção da sua casa contra visitas indesejadas

Características principais
• Os sensores incluídos alertam-no, através da sirene potente,

quando uma porta ou janela é aberta ou sempre que é detetado
movimento

• O comando remoto pode ativar/desativar facilmente o seu
sistema de alarme

• Caso pretenda, pode simplesmente adicionar vários sensores
e/ou comandos remotos (podem ser combinados até 16
dispositivos com a sirene)

• Combinando este kit com a estação OCTOPUS Control station,
pode igualmente ativar/desativar o alarme através do tablet
e/ou smartphone e receber notificações push quando não está
em casa

• Grande autonomia da pilha e indicador de pilha fraca para
garantir que o sistema está sempre a funcionar

• A sirene pode ser colocada em qualquer localização interior ou
exterior (IP 44 resistente à água)

O que está na caixa
• Sirene
• Comando remoto
• Pilha CR2477 de 3 V para comando remoto
• Sensor de movimento no interior
• Sensor de porta/janela magnético
• Português manual do utilizador
• Materiais de fixação

Requisitos de sistema
• Compatível com todos os produtos de segurança TRUST SMART Home e a estação

OCTOPUS Control station
• É necessária a estação OCTOPUS Control station para a comunicação via

smartphone e tablet
• 4 pilhas alcalinas de 1,5 V do tipo D (não incluídas)
• 2 pilhas alcalinas de 1,5 V do tipo AAA (não incluídas)
• 2 pilhas alcalinas de 1,5 V do tipo AA (não incluídas)
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Complete security set
The ALSET-2000 includes a sirene, motion sensor, magnetic
door/windows sensor and remote control. With this complete
set you can secure and guard your home against unwanted
visitors. The loud sirene (100 decibels) will sound when one of
the sensors is activated, e.g. when a door or window is
opened or when motion is detected. This way, you and/or
your neighbours, will be alerted when an intruder is trying to
enter your home. With the included remote control you can
easily arm and disarm the system.

Easy to install , no need to call an electrician
The ALSET-2000 is easy to install. Place the sensors and the
sirene in the desired location, and connect them, as is
described in the manual. Because the ALSET-2000 is
waterproof (IP44), the loud sirene can be placed both inside
your home as outside.

Secured system
The ALSET-2000 is equipped with an anti-tamper system. If
the sirene or one of the connected sensors is removed,
opened or destroyed an emergency signal is activated.
Furthermore the system communicates via a secured radio
signal. This 868 Mhz signal functions through walls, windows
and doors and will not interfere with your WiFi network. This
signal has an indoor range of up to 70 meters, and an outdoor
range of up to 120 meters.

Long battery life
The battery of the ALSET-2000 has a long battery life and
battery low indication to make sure the system always works,
and you are safe inside your own home. Furthermore the
sirene is continuously checking the battery status of the
connected sensors.
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Plus Line security system
With this Plus line security system you can secure your home
and possessions against intruders without any monthly costs
for security contracts. You can connect up to 16 devices to the
sirene, a number which should be sufficient for all the doors
and windows in your home. You can also connect the security
system to the ICS-2000 Octopus Control Station, to receive
notifications on your tablet and/or smartphone when you are
not at home.
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