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Pitbull Alarm Pro behatolásjelző központ
– lakások és kisebb házak védelmére
Tökéletes megoldás lakóépületek védelmére. Ajánlott minden kis-közepes
méretű épületben akár 150 m2-ig, házak, lakások, nyaralók, hétvégi
házak, kis irodák, üzletek, bérelt helységek, garázsok, lakókocsik,
lakóhajók esetében.
Rendkívül gyors telepítés és konfiguráció
A telepítés több egyszerű lépést tartalmaz, és
kevesebb időt vesz igénybe, mint a hagyományos riasztórendszereknél. Ezenkívül az eszköz
konfigurációja könnyen kezelhető helyileg, vagy
távolról az Eldes Utility eszközzel Windows PC,
Android okostelefonok és MacOS tabletek segítségével.
Önálló és rendszerszintű működés
A Pitbull PRO önállóan is telepíthető, mivel a riasztóközpont/GSM-GPRS kommunikátor/érzékelő
hármas, egy eszközben jelenik meg. Kezelőegység és távirányító nélkül is vezérelhető ingyenes
telefonhívással és mobilapplikációval egyaránt.
Mindemellett további 16 db rádiós eszközt képes
felügyelni, így teljes értékű riasztórendszerként
is üzemelhet akár 150 m2 lefedettséggel.
Kiemelkedő teljesítmény
A legújabb Eldes vezeték nélküli technológiával

INGYENES
MOBILE APP
A MINDENNAPOKHOZ


DETEKTOR Plusz 2017/5.

a Pitbull PRO nyílt terepen akár 3000 méter rádió-hatótávolságot is elérhet – ez kiemelkedő
teljesítmény. Az új hardver fejlettebb, mint a korábbi verzió és kettős nano SIM-funkciót használ
több mobilszolgáltató támogatására.
Kompatibilis a távfelügyeleti
állomásokkal
A Pitbull PRO megfelel az EN Grade-2 szabványnak. A rendszer alkalmas arra, hogy a legtöbb
távfelügyeleti központtal együttműködjön és a
legelterjedtebb protokollok segítségével kommunikáljon GSM/GPRS segítségével. Emellett az
Eldes IP-szoftvert (ingyenes) és hardveres vevőberendezést is biztosít a távfelügyeletek számára.

és Push üzenetekben is értesítheti a felhasználót
a rendszer állapotáról és eseményeiről.
Főbb jellemzői:
n Saját beépített hangjelző
n Távfelügyeleti GPRS átjelzése már SIA IP DC09 2007 vagy 2013 protokollon is elérhető
n Önállóan és rendszerben is működik
n Kommunikáció integrált GSM/GPRS modul
használatával (2 db nano SIM)
n Max. 16 vezeték nélküli eszköz felügyelete
n Ingyenes mobilapplikáció Android és iOs
platformon
n Felhasználói és távfelügyeleti értesítések lehetősége
n Rendkívül gyors telepítés és konfiguráció
n Ideális bármilyen kis-közepes helyiségben
Tóth Zoltán
Technikai támogató mérnök
– Novosec Security Kft.

Felhasználók értesítése
A GSM/GPRS kommunikátor segítségével felhívható a felhasználó riasztás esetén, aki az eszközbe épített mikrofonon keresztül belehallgathat a
helyszín eseményeibe. Továbbá a központ SMS
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