Tento set je vhodný pro nejnáročnější uživatelé, kteří požadují maximální zabezpečení
spojené s komfortem. Set EZS MAXI je vhodný pro větší rodinné domy, administrativní
budovy a velké kanceláře. Základním jádrem setu je ústředna INTEGRA 128WRL, která zde
plní funkci zabezpečovacího systému, přístupového systému, požárního systému a částečné
podporuje automatizované řízení. Zařízení je vhodné jak do novostaveb, tak do
zrekonstruovaných objektů díky integrovanému bezdrátovému rozhraní ABAX.
V základním provedení ústředna podporuje 8 drátových zón, které mohou být po
připojení zónových expandérů rozšířeny až na 128. Ústředna dále disponuje 8 výstupy, které
mohou posloužit ke spínání (topení, klimatizace, signalizačního zařízení, rolet atd.) O
informování uživatele se stará vestavěný GSM komunikátor, který při poplachu/požáru posílá
SMS nebo volá na předem definovaná čísla (max. 16), též zajišťuje také monitoring na pult
centralizované ochrany. Pomocí vestavěného komunikátoru můžeme vzdáleně ovládat různé
typy elektrických spotřebičů (kotel, čerpadlo, závlahu zahrady atd.) Ústředna podporuje až 64
časovačů, které můžeme využít pro různé časové funkce (např. pro ovládání filtrace bazénu,
rolet) Tento set obsahuje plášťovou ochranu domu, což zajišťuje větší stupeň bezpečnosti.
Systém je ovládán mocí dotykových LCD klávesnic, které informují uživatele o stavu
celého systému a rovněž slouží k jeho ovládání zapnutí/vypnutí. Klávesnice podporují tzv.
makro funkce, což usnadňuje ovládání jiných elektrických spotřebičů (osvětlení, rolet atd.)
Systém je také možné ovládat pomocí bezdrátové klíčenky, která rovněž poslouží jako
dálkový ovladač pro ovládání garážových vrat nebo příjezdové brány. O signalizaci poplachu
se stará venkovní a vnitřní siréna. Sim karta není součástí tohoto setu.
Tento set obsahuje:
Ústřednu INTEGRA 128 WRL

1ks

Transformátor 230V/20V AC, 60VA

1ks

Expander zonový CA-64 E

2ks

Dotyková klávesnice INT-KSG-BBB

2ks

Akumulátor 12V/18Ah

1ks

Vnitřní siréna SPW 100

1ks

Venkovní siréna SP4002

1ks

PIR detektor AQUA plus

8ks

Požární detektor Orbis

2ks

Magnetické kontakty

12ks

Dálkový ovladač APT-100

2ks

Instalační balíček (montáž + naprogramování)

1ks

Výše uvedená cena neobsahuje Dph, kabeláž a dopravu
do místa instalace.

