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Secvest 2WAY er ABUS Security-Centers topmodel indenfor trådløse

alarmcentraler, og den besidder et for markedet et maksimalt

funktionsomfang, 2vejs betjeningsenheder såvel også med baglys

funktion, nye design og funktionalitets standarder et helt igennem

udført HIGH END produkt fra ABUS Security-Center. Basis-sættet

indeholder de centrale komponenter for en effektiv beskyttelse. Når

der er behov for det kan det altid udvides helt efter individuelle

ønsker. Secvest Basis sæt giver dig alle fordelene ved Secvest

2WAY. Ved installationen har du hele 48 zoner tilrådighed for

trådløse følere samt to trådfaste linjer. Kommunikationen imellem

centralen og dens komponenter foregår via sikkerheds frekvensen

868,6625 MHz – en trådløs frekvens der udelukkende benyttes

indenfor sikkerheds områder. Moderne frekvens moduleret trådløs

teknologi med millioner af koder samt duplex antenne teknologi

garantere for en troværdig og stabil overførsel signaler, og sikre at

du har en nem og hurtig installation af anlægget. Den trådløse

rækkevidde kan afhængig af byggemateriale opnår ca. 30 meter

indendørs og helt op til 100 meter i frit sigte. En udbygning med

yderligere / nye komponenter som (trådløs glasbrudsføler, trådløs

seismicføler trådløs tryghedsalarm, etc.) kan lade sig gøre til enhver

tid uden problemer. Ved betjening og programmering har de

selvfølgelig dansk menusprog og tale. Ved Secvest 2WAY basis sæt

får du: 

En trådløs bevægelsesføler (PIR) 

En trådløsmagnetkontakt 

En trådløs fjernbetjening med panikfunktion og LEDs for

statusvisning, helt unikt og enestående 

En proximity brik 

Yderligere information om Secvest 2WAY og de medleverede

komponenter finder du under de enkelte datablade.

Produkthøjdepunkter:

•  Begynderpakke med et fornemt forhold til pris og ydelse

•  Kan altid udvides

•  48 trådløse føler- og 2 trådførte zoner

•  Den mest moderne FM trådløs teknologi fra ABUS

Security-Center 

•  Unikt design og med innovativt Backlight funktion
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Tekniske data

Trådløs frekvens 868,6625 MHz, narrow band

Trådløs dirft 10 mW

Rækkevidde ca. 30m i bygninger, ca. 100m i fri sigte

Batteri back-up 6 x 1,2V, 2000mAh, opladelige batterier NiMH Type

AA

Udgange 32 trådløse relæ udgange, 2 trådfaste udgange

Telefon tilslutning analog, optionelt ISDN eller GSM

Mål (BxHxD) 285 x 206 x 45 mm 

Materiale ABS

Spænding 230V AC, 50/60 Hz +/- 5%

Alarmzoner 48 trådløse zoner, 2 trådfaste zoner

Antal brugere maks. 50 

Log 250 meddelser

Strømforbrug 200 mA + 10%/ - 15%

Vægt 1060 g (uden back-up batterier)
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