
Janus, hırsızlığa karşı can ve mal güvenliğini sağlamak üzere
kablosuz haberleşen, internete bağlanabilen, uzaktan kontrol
edilebilen ve izlenebilen bir sistem olarak tasarlanmıştır.

Her tip kullanıcı ihtiyacını karşılayabilecek şekilde tasarlanan 
Janus’un modern hatlara sahip tasarımında sadelik ön plandadır.
Panel ile manyetik kontak, hareket dedektörü, harici siren ve 
kumanda kablosuz olarak haberleşmekte ve kurulum kolaylığı 
sağlamaktadır.

Janus Kablosuz Alarm Sistemi Özellikleri
Kolay kurulum
Mobil uygulama ile uzaktan
yönetim
WEB arayüzü
Dokunmatik ve sesli yönlendirilen
kullanıcı arayüzü
Haber Alarm Merkezi Bağlantısı /
SIA Contact ID Protokolü

32 adet kablosuz cihaz
bağlantısı
Otomatik öğrenme modu
EN50131 Seviye 2 ile uyumlu
868MHz frekans
Duvardan sökmeye ve kapak
açılmaya karşı sabotaj
koruması

Janus
Mobil Uygulama

KABLOSUZ
ALARM SİSTEMLERİ
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Janus alarm kontrol paneli, sektördeki güvenlik sağlayan en gelişmiş 
sistemlerden biridir. Panel, sistemin beynidir ve haber alma merkezine 
bağlanabilir. 

Kablosuz hareket PIR dedektörü ortamdaki hareketi algılar 
ve izinsiz girişi kablosuz alarm paneline iletir ve alarm 
üretir. Duvara monte edilir. 

Kablosuz manyetik kontak, kapı / pencerede açma ve 
kapama koşullarını izlemek, hareket olması durumunda 
alarm paneline sinyal gönderip alarm vermek üzere
tasarlanmıştır. Kapı ve pencerelere monte edilir. 

Uzaktan kumanda alarm sistemini dışarıda ve içeride 
kurmak, devre dışı bırakmak için tasarlanmıştır. Kullanıcı 
kumanda üzerindeki düğmeleri kullanarak panele sinyal 
gönderir. 

Kablosuz harici ortam sireni izinsiz giriş durumunda görsel 
ve sesli alarm vermek üzere tasarlanmıştır. Korunan alanın 
dışına monte edilir. Alarm ve arıza durumunda alarm
paneline sinyal gönderir ve alır. 

15m hareket algılama mesafesi
3 yıldan fazla pil ömrü
Panelde düşük pil uyarısı
LED gösterge

Seçilebilir manyetik kontak yönü
3 yıldan fazla pil ömrü
Panelde düşük pil uyarısı
LED gösterge

Değiştirilebilir dahili pil
Dışarıda Kur / İçeride Kur / Çöz butonları

Yürüyen LED gösterge
Panelde düşük pil uyarısı
LED flaşör
Piezo Buzzer / 106dB
5-15 dakika ayarlanabilir siren süresi

Mobil uygulama ile uzaktan yönetim
Sesli yönlendirilen kullanıcı arayüzü
8 alan / 32 cihaz bağlantısı
Elektrik kesintilerine karşı dahili yedek pil
WiFi 802.11n/g
12V DC

Alarm Kontrol Paneli

Hareket PIR Dedektörü Manyetik Kontak

Harici Siren Uzaktan Kumanda


