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32 zones bedraad of draadloos
De nieuwe genera e hybride alarmsysteem voor toepassingen tot 32 zones.
Modulair gebouwd en uitbreidbaar met PSTN, TCP/UIP, IO en GRPS modules.
Gekeurd voor klasse 2 en alle goedkeuringen volgens EN50131.

De Specifica es:
DE SOFTWARE, STANDAARD INCLUSIEF:
Type systeem…………………………………………..Volledig hybride
Taal………………………………………………………….Nederlands
Standaard aantal zones……………………………8 bedraad / 24 draadloos
Aantal bewakingsfunc es……………………….. 3 (12 maximaal)
Programmeerbare uitgangen………………….. 3 (16 maximaal)
Gebruikerscodes ……………………………………..31 + 1 (installateur)
Temperatuurme ng ………………………………..Ja, in iedere melder
Dwangcode …………………………………………….. Ja
Gebeurtenis logboek ………………………………..Ja, tot 512 events
Op afstand te beheren ……………………………..Ja
Meldkamer ondersteuning ……………………...Ja (CiD protocol)
DE HARDWARE, STANDAARD INCLUSIEF:
Standaard ontvanger 868Mhz………...……….Ja
Standaard brandvrije kast………………………..Ja
Stndaard 8 zone bedraad………………………...Ja
Standaard Lan‐module………………..……………Ja
Standaard afstandsbediening…..……………….Ja
Standaard codeslot…………………………………..Ja
DE HARD‐ EN SOFT‐ WARE, OPTIONEEL:
Reedcontact(en)……………………………………...Ja, bedraad
Bewegingsmelder(s)…………………………………Ja, bedraad
Codebediening(en)…………………………………..Ja, bedraad
I.O Uitbreidingsmodule(s)………………………..Ja, bedraad per 8 zone’s
Raam/deurzender(s)…………….………………….Ja, incl.3 X op econtacten
Bewegingsmelder(s)………………………………...Ja, incl.temperat. melding
Afstandbediening(en)……………………………….Ja, tweeweg draadloos
PSTN Doormeldmodule verkrijgbaar………...Ja
GSM / 2G Doormeldmodule verkrijgbaar….Ja
Tag‐lezer module………………………………………Ja
Cameramodule verkrijgbaar……………………..Ja
APP op Smartphone.. ……………………………….Ja, op life me

Het hart van het systeem is
het bedrade keypad waar
zich intuï eve menu’s zullen
openen achter de gebruikers‐
en installateurs‐ code’s.

SECOLINK ML32
N e e r l a n d s

m e e s t

i n

u

e v e

a l a r m s y s t e e m !

een greep uit de op es:

De bewegingsmelders
draadloos en bedraad
Bewegingsdetector en temperatuursensor in één.
Detec ebereik instelbaar van 5 tot 15 meter,
2‐weg communica e met ba erijlaag melding,
Dierenlenzen zijn uitwisselbaar op oneel verkrijgbaar
tot 20kg. Draadloos Inclusief lithium 1/2 AA 3,6 V
ba erij, meet deze melder slechts 55 x 40 x 100mm.
De LP2 is de bekabelde variant van deze melder.

De Internetmodule
Internet en App module. Met deze module maakt
u het systeem gereed voor toegang via internet op
de centrale meldkamer.
Ook kan deze module zorgdragen voor de
communca e met uw smartphone want met de
mobiele App kunt u het systeem net zo
uitgebreid beheren en alle func es uitvoeren die u
als gebruiker ook op het codeslot kunt uitvoeren.

Het bedrade keypad
Hoge resolu e codeslot voor het Secolink systeem. Dit codebediendeel is bedraad
verbonden met uw centrale en het programmeren van ALLE func es van uw sys‐
teem kunt u hierop verrichten zonder tussenkomst van uw laptop of PC.
Tevens is het codeslot voorzien van aanslui ngen voor 2 bedrade zone’s, erg han‐
dig om bijvoorbeeld uw toegangsdeur direct op uw systeem aan te kunnen sluiten.
Met dit slechts 92x133mm metende codeslot hee u als installateur het allround
gereedschap om de complete centrale mee te kunnen servicen, want hierop kunt
u ook alle
gegevens en
storings‐
geheugen uit‐
lezen van het
alarmsysteem.
Het codeslot
beschikt over
32 program‐
meer‐bare
sneltoetsen

Het magneetcontact
Contact voor ramen, deuren en veel meer:
aan te sluiten op alle soorten externe alarm‐
gevers of melders doormiddel van 3
aan te sluiten externe alarmcontacten.
Is voorzien van 2‐weg communica e‐
protocol inclusief ba erijlaag melding.
Incl. lithium ba erij 1/2 AA 3,6 volt ba erij,
Het contact meet slechts 27 x 23,6 x 75 mm

De GSM/2G module (op

oneel)

Deze module kan zowel doormelding
naar de meldkamer als doormelding
naar privé telefoons ,door middel van
spraak of SMS doen.
Ook kunt u met deze module het
systeem bedienen op uw
smartphone.

De draadloze afstandsbediening
Bij het systeem wordt standaard 1 twee‐weg afstandsbe‐
diening meegeleverd voor op maal bedieningsgenot.
De func es die geschakeld worden op deze afstandsbe‐
diening moeten worden beves gd dmv een centrale
tweede knop en naast het pratende codeslot zal uw cliënt
qua bediening weinig meer te wensen hebben, buiten het
bedienen van zijn systeem op de APP, waarvoor een
levenslange licen e voor gebruik op tot 10 smartphone’s

