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ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΤΕ....
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ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ!!!
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Η εφαρμογή για κινητά είναι πολύ φιλική παρέχοντας στον χρήστη του συστήματος συναγερμού τις εξής δυνατότητες :

•Έλεγχο και διαχείριση πολλών διαφορετικών συστημάτων συναγερμού 

•Έλεγχο και διαχείριση Ζωνών ( προβολή κατάστασης και εντολές bypass )

•Έλεγχο και διαχείριση εξόδων πίνακα ( προβολή & ενεργοποίηση – απενεργοποίηση )

•Διαχείριση των περιοχών ( προβολή κατάστασης , ενεργοποίηση , ενεργοποίηση σε κατάσταση παραμονής καθώς

και απενεργοποίηση )

•Προβολή ενδείξεων απασχολημένου τηλεφωνητή , διακοπή ρεύματος , σφάλματος συστήματος , σφάλματος της μπαταρίας , 

καθώς και ένδειξη της τάσης )

•Ένδειξη για την σύνδεση με την κεντρική μονάδα καθώς και για λάθος κωδικό χρήστη.

•Ανάγνωση του ιστορικού των συμβάντων της κεντρικής μονάδας και καθαρισμός του

•Δυνατότητα ορισμού περιγραφών των ζωνών , των εξόδων , των υποσυστημάτων και των κεντρικών μονάδων .
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• Αυτοματοποίηση λειτουργιών του σπιτιού (Smart Home) όπως:

-ηλεκτρικά ρολά

- τέντες 

- φώτα 

- θέρμανση

- αυλόπορτες και οι γκαραζόπορτες

- ηλεκτρικές συσκευές

- πότισμα του κήπου 

και οτιδήποτε άλλο θελήσει να αυτοματοποιήσει ο χρήστης.



Εφαρμογή για iOS / Android

AMCMANAGER
 Απλό και εύκολο στην χρήση

 Λειτουργία μέσω CLOUD χωρίς πολύπλοκες ρυθμίσεις (διαμόρφωση 

firewall, παραμετροποίηση θύρας κτλ.)

 Όπλιση / αφόπλιση σε όλους τους συνδυασμούς

 Ενεργοποίηση & απενεργοποίηση όλων των προγραμματισμένων εξόδων

 Διαχείριση των επιμέρους ζωνών και των αποκλεισμένων (bypass)

 Εισαγωγή γραφικών κάτοψης χώρου, όπου βρίσκεται εγκατεστημένο το 

σύστημα συναγερμού 

 Εισαγωγή και αλλαγή εικόνων & φωτογραφιών, που σχετίζονται με τις 

ζώνες

 Πλήρης κατάλογος με τα συμβάντα

 Διαχείριση πολλαπλών συστημάτων με μία εφαρμογή

 Σύστημα PUSH για την διατήρηση των δεδομένων και της μπαταρίας του 

κινητού

 Αποστολή HTTPS δεδομένων (SSL4) 

 Διαφορετικοί ήχοι ειδοποίησης για κάθε συμβάν 

 Δεν χρειάζεται εγκατάσταση

 Εγγυημένη λειτουργία με GPRS –

3G – 4G

 Διαχείριση εφαρμογής και 

χαρτών σε οριζόντια και κάθετη 

κατεύθυνση

Για μονάδες Σειράς X
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Πληκτρολόγιο αφής

Unika

 Οθόνη 5″ υψηλής ανάλυσης TFT (480 x 272)

 Φιλικό περιβάλλον για τον χρήστη μέσω εικονιδίων

 Συσκευή ανάγνωσης καρτών SD για φόρτωση 

φωτογραφιών κ.ά

 Συσκευή ανάγνωσης NFC για αναγνώριση

smartphone

 Μικρόφωνο και μεγάφωνο

 Αισθητήρας θερμοκρασίας

 Φωνητική υπενθύμιση

 Λειτουργία ξυπνητηριού

 Photo frame screensaver

 Λεπτό κάλυμμα

 Επιτοίχια τοποθέτηση

 Διαστάσεις: H 100, L 155, P 18 mm
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ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΣΕΙΡΑ800 868 MHz

Expr800
Δέκτης 

επέκτασης 
ασύρματου 

συστήματος

K-radio800
Πληκτρολόγιο 
με 
ενσωματωμένο 
ασύρματο 
δέκτη

CM800
Ασύρματη μικρή 

Μαγνητική Επαφή

SRL800
Ασύρματη 
Εξωτερική 

Σειρήνα

IF800-IF800/P
Ασύρματος 
ανιχνευτής

SS800
Ασύρματος 
Σεισμικός
Ανιχνευτής

IF800/T
Ασύρματος 
Ανιχνευτής 
Κουρτίνα

Soutdoor800
Ασύρματος 
Εξωτερικός
Ανιχνευτής

TR800
Remote Control

CU800
Ασύρματη 

μεγάλη  
Μαγνητική

Επαφή

ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΣΕΙΡΑΣ X
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SF800
Ασύρματος 
Ανιχνευτής 
Καπνού
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Τηλεφωνικός επιλογέας - GSM

Voxout EN 50136-1-1  /  GRADΕ 2  /  ATS 2

GSM - τηλεφωνικός επιλογέας με απομακρυσμένη 
ελεγχόμενη αμφίδρομη επικοινωνία. Με 5 
προγραμματιζόμενες  εισόδους και εξόδους. Με αναγνώριση 
κλήσης. Οι τηλεφωνικοί αριθμοί μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ελεύθερα για κλήσεις, μηνύματα, ψηφιακά 
πρωτόκολλα CONTACT ID.

 5 τερματικά προγραμματιζόμενα ως είσοδοι / έξοδοι

 απομακρυσμένη ακρόαση

 Σβήσιμο τερματικών κλήσεων

 12 κωδικοί χρηστών

 Μπορεί να καλέσει μέχρι 8 αριθμούς 

 200 τηλεφωνικοί αριθμοί για την ενεργοποίηση των 

εξόδων απομακρυσμένα

 1 κωδικός τεχνικού

 1 κλήση σβησίματος κωδικού  

 1 τεστ αποστολής

 μονάδες

 ID CONTACT αποστολή
Αυτόματο 
πότισμα

Φώτα Καλοριφέρ Open Close

10amcsecurity.gr solosec.gr



σας ευχαριστούμε...


