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i-on Style Central rádio de 40 zonas

Uma solução de central integrada
com ecran TFT a cores e teclado de
baixo perfil. Comunicação integrada
ethernet/IP permite comunicação
fléxivel e segura e suporta
ligação a Cloud/App.
A i-on style incorpora todas as características
avançadas da gama i-on Gen 2 da Scantronic.
Possui comunicações multi-path, funções sociais
incluíndo monitorização de inactividade,
comunicação bi-direccional e verificação visual para
alarmes de intrusão e sociais.
O ecran TFT com icons de alerta permite uma
informação clara do estado do sistema, ex: armado ou
desarmada. O ecran mostra multiplas opções de menu,
permitinddo uma navegação simples no sistema, tanto
para o instalador como para o utilizador.
Periféricos radio permitem uma comunicação rápida
em caso de emergência por atuação de alarme social
ou médico. A função de voz bi-direccional permite o
contacto directo com o edificio através do microfone e
altifalante embutidos.
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40 zonas rádio
30 saídas rádio
Rádio Scantronic de alta performance
4 saídas cableadas - 2 x transistor 2 x relé
Ethernet/ Web server/ Teclado Virtual
Módulop GSM Plug on permite comunicação tri-path
Protocolo SIA/IP
Notificações por Email
Controlo por SMS
Verificação visual através de câmaras IP
Função Zona Perimetro Externo
Funcões de alarme social
Comunicador de voz integrado
Fiabilidade comprovada da gama i-on da Scantronic
Ceritificada segunda a EN50131 Grau 2*
Também disponível em kit

* Cert ifica çã o fo rm a l d ispo n ív el em Novembro 2016
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Características técnicas
Característca

Descrição

Aprovação

EN50131-1:2006 + A1:2009 Grau 2 e clase ambiental II, EN50131-3:2009,
EN50131-6:2008, BS8243:2010, PD6662:2010 + IA1501: 2015

Zonas

40 radio e 4 cabladas na placa, totalmente programáveis

Partitições

4 partições independents com uma ligação parcial ou arme total e três parcias

Utilizadores

40 códigos utilizador de 4 digitos, proximidade, comando remoto, botão pânico
rádio, periféricos rádio para alarme médico e social

Histórico de eventos

1000 eventos; 750 eventos obrigatórios e 250 não obrigatórios

Saídas

2 x relés programáveis
2 x 500mA em colector aberto
30 x radio

Sirenes interiores

Uma sirene integrada
4 sirenes rádio

Sirenes exteriores

4 sirenes rádio

Comunicações remotas

SIA IP através de porta Ehernet
FF/CID/SIA através de comunicador PST digital
Email e images através de portaEthernet
Possibilidade de ligar comunicador GSM i-gsm03

Verificação visual

Até 4 camaras IP

Fonte de alimentação

Fonte de alimentação em conformidade com a norma EN50131-6:2008 Tipo
A, Saída de 1.5A.

Opções para configuração

Cooper Downloader através de USB, IP ou modulo plug-, web browser através de
porta Ethernet

Bateria

Até 2 x 7.4V, 2500mAh, Li-Polymer

Dimensões

287mm (a) x 203mm (l) x 52mm (p)

Productos compatíveis
Descrição

Código produto

Descrição

i-GSM03

Comunicador GSM Plug on

DET-RDTPT-G2

Detector dupla tec, imu. Animais, rádio

SDR-REXT-G2

Sirene exterior rádio

CAM-EXT-00

Camara IP exterior

SDR-WEXT-G2

Sirene exterior cablada, Grau 2

CAM-INT-00

Camara IP interior

SDR-RINT

Sirene interior rádio

i-RK01

Teclado rádio

XCELR

Detector IV via rádio

701rEUR-50/60

Transmissor de longo e curto alcance

XCELRPT

Detector IV imunidade a animais, rádio

702rEUR-00

Transmissor de pulso

734rEUR-00

Contacto magnético, rádio

710rEUR-00

Botão de pânico

738rEUR-00

Sensor de impacto, rádio

726rEUR-50

Botão de pânico (longo alcance)

739rEUR-00

Sensor de quebra de vidro, rádio

706rEUR-00

Transmissor com função “homem-morto”

DET-RSMOKE

Detector de fumos, rádio

762rEUR-00

Receptor rádio

DET-RDCS

Sensor de impacto e magnético, rádio

FOB-2W-4-B

Comando remoto bi-direccional

DET-RARB

Botão de alarme, rádio

i-FB01

Comando remoto

DET-REXT-PIR30

Detector de movimento exterior, rádio

PROXTAGPK5

Etiquetas de proximidade

DET-RDT-G2

Detector dupla tecnologia, rádio

Código produto

