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Mer än bara säkerhet...

Säkerhetssystemet som ger mer

Hemautomatisering

LaresMobile

Ksenia är ett SBSC-godkänt säkerhetssystem för villan och
företaget som erbjuder mer än bara säkerhet. Webbservern och
appen ”LaresMobile” ger användaren möjlighet att styra och se
vad som händer i anläggningen. Alltifrån att se om anläggningen
är till- eller frånkopplad, fjärrstyra en grind till att se bilder ifrån
övervakningskameror. Ksenia är moduluppbyggt, vilket innebär
att det är enkelt att bygga ut systemet för nya behov.

Säkerhet

Med appen LaresMobile kan en Kseniaanläggning hanteras direkt från en mobiltelefon. Via det lättanvända gränssnittet
kan anläggningen övervakas och styras.

Övervakningskamerans bilder visas i realtid,
utgångar kan aktiveras och mycket mer.
LaresMobile finns för gratis nerladdning
till iOS och Android.

Ksenia är så mycket mer än bara ett larmsystem! Det kan enkelt kompletteras
för att skapa det smarta hemmet med en kapacitet som nästan är gränslös.
Ksenia kan användas tillsammans med två väletablerade system för hemautomatisering; KNX och Control4. Med dessa system kan de flesta funktioner
för ljud, bild, smart belysning, komfort, säkerhet och trygghet integreras med
Ksenia.

Kameraövervakning
Ksenia är i grunden ett säkerhetssystem som ger bästa tänkbara skydd
mot inbrott. Till systemet kan alla typer av detektorer anslutas t.ex. husdjursimmuna IR-detektorer och detektorer med radioöverföring.

Nätverkskameror kan vara ett bra komplement
till larmsystemet. Kameran kan både vara brottsförebyggande, men kan också användas för att
verifiera ett inbrott och tillkalla assistans.
Nätverkskameror länkas till centralapparaten via
IP och bilderna visas direkt via webbservern eller
appen. Övervakningsfilmen kan antingen spelas
in på minneskort eller med en inspelningsenhet
lares N/V. Förutom att se livebilder och inspelat
material, kan hela larmsystemet styras via lares
N/V egna app eller webbläsare.
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Manöverpaneler

Bricka

Fjärrkontroll

Sirener

Det är viktigt att manöverpanelen både kan sticka ut och smälta in i olika
miljöer. Ksenias manöverpaneler har ett enkelt handhavande samtidigt som
utformningen gör att de passar i alla typer av lokaler.
Det finns tre versioner av manöverpaneler, i två storlekar och med olika typer
av knappar. Dessutom kan den mindre manöverpanelen färganpassas med
fyra olika färginlägg.

Till- och frånkoppling av anläggningen kan
utföras med en bricka som hålls intill manöverpanelen. Även brickor med ”Mifareteknik” kan användas.

Systemet kan också styras på
distans via den inbyggda webbservern,
via appen ”LaresMobile” eller med en
fjärrkontroll. Med fjärrkontrollen kan även
olika funktioner manövreras, t.ex. öppna
garageporten, styra motorvärmaruttaget
eller tända utomhusbelysningen.

Via inbyggda temperaturgivare
i sirenerna visas både inomoch utomhustemperatur direkt
i din smartphone.
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