i-on40:
Hybride inbraakalarmsysteem met
16 bedrade en 24 draadloze zones

Breed inzetbaar
Voldoet aan EN50131-1:2004 Grade 2

Gemakkelijk te installeren
40 zone hybride systeem in een enkele alarmcentrale. PSTN, GSM/GPRS, IP en
dual path GSM/IP communicatie modules zijn allen makkelijk in te pluggen in de
centrale en vervolgens te configureren met behulp van het bedienpaneel.

Betere controle met simpele systeemconfiguratie
De systeeminstellingen en de configuratie software zijn opgeslagen in de i-on40
zodat u altijd over de laatste versie beschikt. Iedere willekeurige PC of laptop kan
worden aangesloten. De juiste software is via de i-on40 beschikbaar en via deze
software kan de i-on40 eenvoudig worden geprogrammeerd.

Draadloos bereik van wereldklasse
Het Scantronic 868 smalband draadloze systeem is ongevoelig voor storingen. De verbeterde dubbele
antenne met ‘diversity reception’ techniek zorgt voor een nog betere ontvangst en een groter bereik.

Te combineren met bestaande draadloze Scantronic randapparatuur
De i-on40 kan worden toegepast in combinatie met reeds bestaande randapparatuur van Scantronic,
maar ook met de nieuwe xcel bedrade en draadloze PIR (bewegingsdetector).

i-on40
Productkenmerken
Voldoet aan
Zones
Alarmcentrale
Bedienpaneel
Proximity tag-lezer
Display
Inschakelmogelijkheden
Logboek
Codes
Interne sirene
Typen output
Communicatiemogelijkheden
Voeding
Accu
Afmetingen
Gewicht
Temperatuurbereik

EN50131 Grade 2, milieu klasse 2
40 volledig programmeerbare zones, 16 bedraad en 24 draadloos
Hybride alarmcentrale in separate behuizing met 40 zones
Accepteert 4 bedrade en 4 draadloze bedienpanelen, er is minimaal 1 bedraad bedienpaneel noodzakelijk
De i-on40 bedienpanelen, zowel bedraad als draadloos, beschikken standaard over een proximity tag-lezer
LCD display met blauwe LED achtergrond met de mogelijkheid tot het weergeven van 2 regels tekst met
max. 20 karakters per regel
Het systeem kan snel geheel of gedeeltelijk ingeschakeld worden met behulp van de knoppen A t/m D
De laatste 1000 gebeurtenissen worden met datum en tijd vastgelegd
50 gebruikscodes, 4-cijferig PIN nummer of proximity tag of afstandsbediening
1x16 Ohm speaker
2 relais en 14 transistoruitgangen (i-rc01 optioneel relaisbord beschikbaar)
Ethernetpoort, verschillende modules voor spraak en/of communicatie naar meldkamer
Komt overeen met EN50131-6 Type A voeding, nominale output 1,5A waarvan 850mA beschikbaar is voor toebehoren
12V accu tot 7Ah, onderhoudsvrije dichte loodaccu
Alarmcentrale: 384 x 245 x 94mm, bedienpaneel 115 x 156 x 34mm
Alarmcentrale: 1,1 kg. bedienpaneel: 0,32 kg
-10 tot +55 graden Celcius bij 75% rv (milieu klasse 2)

Toebehoren
Model
XCELR
XCELRPT
XCELW
XCELWPT
734rEUR-01
734rEUR-06
720rEUR-00

Draadloze PIR bewegingsdetector
Huisdier tolerante draadloze PIR bewegingsdetector
Bedrade PIR bewegingsdetector
Huisdier tolerante bedrade PIR bewegingsdetector
Deurcontact wit
Deurcontact bruin
Rookdetector

738rEUR-00

Schokmelder/ trildetector wit

738rEUR-04

Schokmelder/ trildetector bruin

739rEUR-50

Detector voor brekend glas

710rEUR-00

2-knops draadloze overvalmelder

l-KP01

Bedraad bedienpaneel

l-RK01

Draadloos bedienpaneel

l-FB01

Draadloze afstandsbediening

I-SD02

Plug-on spraakkiezer ten behoeve van i-on40

I-GSM02

GSM-beller

I-RC01

Relais (4) kaart ten behoeve van
transistoruitgang

760ES

Draadloze buitensirene

760DS
760CV

Dummy sirene
Blanco kap

760EB

Sirene zonder kap (achterplaat)

760DB

Dummy achterplaat

ADSL01
9040UK-00

ADSL filter
Speaker (16 Ohm)

Dealer
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Omschrijving
12m, 90 graden dekking
Negeert huisdieren tot 25 kilo, 9m, 90 graden dekking
12m, 90 graden dekking
Negeert huisdieren tot 25 kilo, 9m, 90 graden dekking
Deurcontact met externe ingang
Deurcontact met externe ingang
Optische rookdetector
Detecteert vibraties als iemand inbreekt. Te monteren op deur of raamkozijn.
Ideaal voor het bewaken van grote ruiten.
Detecteert vibraties als iemand inbreekt. Te monteren op deur of raamkozijn.
Ideaal voor het bewaken van grote ruiten.
Detecteert het geluid van brekend glas
Beschikbaar als hanger of als clip voor aan de riem. Het alarm gaat af als
de twee knoppen tegelijk worden ingedrukt.
Elegant en gebruiksvriendelijk bedienpaneel voorzien van een eenvoudig
te begrijpen menustructuur
Schakel het systeem in of uit met een code of met een proximity tag
Afstandsbediening in de vorm van een sleutelhanger om het systeem
in of uit te schakelen
Verbindt met een meldkamer of zendt spraak- of sms berichten naar
de door u gekozen telefoonnummers
Met behulp van de i-gsm02 kan het centrale controlepaneel alarmmeldingen
rapporteren via het mobiele telefoonnetwerk waarbij gebruikgemaakt kan
worden van opgenomen spraakberichten of SMS tekstberichten. Deze berichten
worden gestuurd naar een meldkamer of naar de door u gekozen telefoonnummers.
Zet transistoruitgangen om naar een potentiaalvrij wisselcontact.
1A, 125 (V)AC / 30 (V)DC
Draadloze alarmsirene met flitser, met een batterij met lange levensduur,
voor buitengebruik
Identiek aan draadloze buitensirene, uitsluitend als afschrikmiddel
Blanco kap voor de 760ES buitensirene met flitser
Buitensirene 760ES zonder kap (enkel werkende achterplaat). De kap is los
te verkrijgen (760CV) met hierop eventueel een eigen logo gedrukt.
Achterplaat buitensirene 760DS zonder kap. De kap is los te verkrijgen (760CV)
met hierop eventueel een eigen logo gedrukt.
Essentieel voor mensen die gebruik maken van ADSL
Extra interne sirene

