innovativ säkerhet

lares

4.0

IP-baserat system för säkerhet och fastighetsautomation

lares 4.0 är ett professionellt larmsystem avsett för såväl villan som företaget.
Via en app kan systemet enkelt styras och övervakas med surfplatta eller smartphone.
Systemet finns i fyra storlekar (16, 40, 140 och 644 in/ut-gångar) samt med eller utan radiomottagare.
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16-644 Ingångar
16-640 Utgångar
4-30 Områden
Upp till 1000 Användare
4-30 IP-kameror
4-250 Expansionskort
6-64 Manöverpaneler

z 4-64 Trådlösa detektorer
z 1500-10 000 Händelser
z SIA, Contact ID, SMS, E-post,
Talmeddelande och pushnotiser
z 3/4G modul
z Molntjänst och app
z Strömförsörjning 3.4A (50W)

larmsystem lares 4.0

Kameraövervakning

Manöverpaneler

Med IP-kameror anslutna i nätverket visas bilder i realtid, direkt
i appen. Bilder kan även skickas via mail när ett larm går för
verifikation av vad som händer.

Manöverpanelerna är tunna, diskreta och smälter in i alla
miljöer. De finns i trådlöst eller trådbundet utförande i vitt eller
svart. Manöverpaneler finns med mekaniska eller touchknappar
samt touch-display.

Inbrottslarm
Rörelsedetektorer för inom- och utomhusbruk med en snygg och unik design. Finns även som husdjursimmun detektor.
Magnetkontakter finns i olika modeller för fönster och dörrar.

Till- och frånkoppling
Till- och frånkoppling av anläggningen kan utföras på olika sätt. Antingen med
kod, bricka, eller en fjärrkontroll. Brickor gör att man slipper hantera koder och
till- och frånkopplingen blir enkel. Anläggningen kan även till- och frånkopplas
via appen.

Värme och kyla
Kontrollera utom- och inomhustemperaturen via appen i surfplattan eller
smarphonen. Med en inbyggd termostat kan värme och kyla styras.
En inbyggd dygnskalender kan användas för att höja och sänka temperaturen
efter behov.

Brand

Smarta hem

Rökdetektorer i olika utföranden i modern design för hemmamiljö Systemet är förberett för styrning av belysning och annan
och kontor. Varnar vid rökutveckling.
elektrisk utrusning via en utgång eller trådlösa “puckar”. T.ex.
kan motorvärmaren kopplas till, eller belysning tändas, vid till och
frånkoppling eller vid larm.

Driftövervakning

Larmöverföring

Olika typer av givare för läckage- och temperaturövervakning
kan anslutas. Temperaturövervakning sker via inbyggda
temperaturgivare i sirener och manöverpaneler. Inom- och
utomhustemperatur visas direkt i telefonen.

Systemet har en mångsidig larmöverföring
via SMS, talmeddelande, mail samt till
larmcentral och pushnotiser till app.

Mer information och filmer om
Ksenias larmsystem för smarta hem.

www.ksenia.se
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