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OPAX-2646
GPRS/GSM/SMS/LAN
GPRS/GSM/SMS/LAN
ALARM PANELİ
PANELİ
ALARM
Panel İçeriği
• ARD-208 Kablosuz Hareket Dedektörü (PIR)
• ARD-2005 Kablosuz Manyetik Kontak
• 2 Adet Alarm Paneli Kumandası

>> Ana Özellikler
Uygulama Üzerinden Kurma / Açma

GPRS/GSM/LAN Çalışma Özelliği

Alarm Panelinizi istediğiniz zaman istediğiniz yerden, cep
telefonunuz ile OPAX uygulamasını kullanarak Aktif veya
Pasif konuma getirebilirsiniz. Sadece alarmınızı Aktif veya
Pasif yapılabildiğini düşünmeyin, panel üzerinden
yapılabilen tüm işlemleri cep telefonu uygulamasından
yapılabilirsiniz. Alarm Panelinizi programlamak veya
mühendislik ayarlarını yapmak için programlama kodlarını
öğrenmenize gerek yok, "Güvenliğiniz Parmaklarınızın
Ucunda". Uygulamamız Sade Anlaşılır ve Türkçe...

Alarm Panelimiz GPRS, GSM(SMS) ve LAN(Kablolu
Network) destekler ve 3 farklı şekilde çalışabilir. Panele
takacağınız hattın özelliğine göre çalışacaktır. İnternet
özelliği olan M2M(data) hattı ve uygulama ile alarmınızın
tüm ayarlarını Online olarak yapabilirsiniz. Normal bir
konuşma hattı (GSM/SMS) ile yine uygulama üzerinden
alarmınızı kontrol edebilirsiniz. SIM kart kullanmadan
LAN(Kablolu Network) Modülü üzerinden de tüm
işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Alarm Durumunda Arama

Ortam Dinleme

Alarm Paneli alarm durumunda hem arama yapar hemde
cep telefonunuza bildirim gönderir. Aynı anda belirlemiş
olduğunuz AHM'ne otomatik olarak bilgide verebilmektedir.
Panelimize toplam 8 adet aranılacak telefon numarası
tanımlanabilmektedir. Her tanımlanan numaraya
GSM/SMS/GSM+SMS veya AHM şeklinde tercihler
belirleyerek alarm anında bilgi vermesini sağlayabilirsiniz.

Opax Android ve IOS uygulaması ile Alarm panelinizin
bulunduğu ortamı telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Ortam
dinlemesini tuşladığınızda sizin sesiniz karşı tarafa gitmez
sadece panelin bulunduğu ortamın sesini dinleyebilirsiniz.
Ortam dinlemesi yapabilmeniz için SIM kartınız konuşma
paketli olmalıdır. LAN modülü ve SIM kartınız M2M(Data)
hattı ise bu fonksiyonu kullanamazsınız.

Akıllı Soket/Priz

Karşılıklı Konuşma

Cep Telefonu üzerinden 16 adet cihazı istediğiniz zaman
tek tuşla açıp kapatabilirsiniz. Evinizde kombinizin
elektriğini akıllı prize taktığınızı varsayalım, uygulama
üzerinden istediğiniz yerden Kombinizi açıp
kapatabilirsiniz. Akılı prizimiz aynı zamanda alarm anında
da devreye girmektedir. İşyerinizin içinde veya dışına
projektör takılı olduğunu düşünelim, alarm anında
projektörlerinizi otomatik olarak hemde kablosuz olarak
aktif hale getirebilirsiniz. Alarm paneli ile projektör arasına
asla kablo çekmiyorsunuz.

Opax Android ve IOS uygulaması ile panelinizin bulunduğu
ortamda Tek Tuşla karşılıklı konuşma yapabilirsiniz. İster
ailenizle ister çalışanlarınızla hızlıca görüşebilirsiniz. Bu
fonksiyonda her iki tarafın sesi birbirlerine ulaşmaktadır.
Bu özelliği kullanabilmeniz için SIM kartınızın konuşma
paketli olması gerekmektedir. SIM kartınız M2M(Data)
hattı ise bu özelliği kullanamazsınız. M2M SIM kartlar
sadece internet paketi olarak kullanılabilir. LAN Modülü ile
kullanıyorsanız yine data hattı olduğu için desteklemez.

Zamanlı Kurulum

Durum Sorgulama

Alarm Panelinize otomatik olarak belirlediğiniz saatlerde
Kurma ve Açma tanımlayabilmektesiniz. Bir işyerinizin olduğunu düşünelim işyerinizin çalışma saatleri 08.30-18.00
olsun. Uygulama üzerinden 08.30 alarmınızı devre dışı,
18.00 da ise alarmınızı aktif olacak şekilde ayarladığınızda
alarmınız hergün belirlediğiniz saatlerde aktif ve pasif
duruma otomatik olarak gelecektir. Dilerseniz aynı gün içerisinde farklı Kurma ve Açma saatleride belirleyebilirsiniz.

Uygulamamız üzerinden tek bir tuşla Sistemin Kurulu olup
olmadığını, Akü ve Elektrik Durumunu, Sistem Saatini ve
varsa alarm paneli üzerindeki hataları görebilmektesiniz.
Bu sayede "Alarmı kurmayı unuttum mu?" diye sorularla
endişelenmenize gerek kalmaz. Tek bir Sistem Sorgusu
tuşuyla alarmınızın anlık durumunu görebilirsiniz.
M2M(Data) hattı kullanıyorsanız uygulama üzerinden de
anlık olarak görebilirsiniz.
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>> Diğer Özellikler
Dahili Siren

Harici Siren Desteği

Alarm Panelimiz üzerinde de dahili siren bulunmaktadır,
alarm anında hem içeride dahili sireniniz çalarken dışarıda
da harici sireniniz çalmaktadır. Dahili siren için ekstra bir
ücret ödemiyorsunuz.

Alarm Panelimize hem Kablolu Harici Siren hemde Kablosuz Harici Siren takabilmektesiniz. Cihazımız aynı anda
hem kablolu sireni hemde kablosuz sireni aynı anda çalıştırabilmektedir.

Bildirim Seçenekleri

Akü Durumu

Panelimiz Alarm durumunda tanımlanan numaralara ister
arayarak ister SMS atarak bildirim yapmaktadır. Bildirim
üzerine alarmınızı aktif veya pasif konuma getirebilirsiniz.
Ayrıca hem arama hemde SMS özelliğini aynı anda kullanabilirsiniz.

Elektrik kesintilerinde veya akünüz zayıfladığında panel
sizi SMS göndererek veya telefonla arayarak elektriğinizin
kesildiğini, tekrar geldiğinde ise elektriğinizin geldiğini bildirmektedir. İsterseniz bu özelliği pasif yapabilirsiniz.

Sireni Çaldırma

Kapı Çanı

Cep telefonu uygulaması ile panelinize ait hem dahili
hemde harici sireni tek tuşla çaldırabilir veya
susturabilirsiniz. İşletmenizde kamera sistemi olduğunu
düşünelim kimliği belirsiz kişilerin işyeriniz etrafında
dolaştığını gördüğünüzde cep telefonunuzdaki
uygulamamız sayesinde alarmın sirenini çaldırabilir veya
susturabilirsiniz.

Panelimiz Kapı Çanı özelliğine sahiptir. Bu fonksiyon ile
Kapı/Pencerelerinize takılan Manyetik Kontakları veya Hareket Dedektörleri Kapı Çanı olarak tanıttığınızda İşyerinize yada evinize biri geldiğinde alarm paneliniz “Ding Dong”
şeklinde sesli uyarı vermektedir. Bu özellik marketlerde
oﬁslerde birisi içeriye girdiğinden haberdar olunması için
tasarlanmıştır.

Acil Durum Çağrısı

Kapı Açık / Kapalı Uyarısı

Acil durumlarda panel üzerinden veya kumanda ile SOS
çağrısı yapabilme fonksiyonu. Bu fonksiyon evdeki yaşlı
bir hastanıza kumanda verdiğinizde aniden sağlık durumunda negatif bir gelişme olduğunda kumanda veya
panel üzerinden tek tuşla SOS acil yardım butonuna bastığınızda, sireninizi çalmaya başlar aynı anda panel üzerinde
kayıtlı kişilere ve aynı anda AHM merkezinede durum
rapor edilmektedir.

Kapı veya pencereniz açıkken sizi uyararak alarmınızı kurmanıza izin vermez. Bu özelliği aktif ettiğinizde alarm paneliniz pencereleriniz açık durumda iken alarmınızı kurmanıza izin vermez. Dolaysıyla tüm pencerelerinizin kapalı olduğunu kolaylıkla anlayabilmektesiniz. İsterseniz bu özelliği pasif konuma getirerek pencereniz açık ikende alarmınızı kurmanız izin verir.

Kurma / Açma Raporu

Linkage Özelliği (Bağlantılandırma)

Alarm paneli Kurma/Açma bilgilerini rapor halinde
görebilirsiniz. Alarm her kurulduğunda veya alarm devre
dışı bırakıldığında panel sizi ister arar ister SMS ile
bilgilendirir. Alarmınızın personeliniz tarafından hangi
saatte açıldığını hangi saatlerde kapatıldığını Online olarak
görebilirsiniz. Düzenli olarak her Kurma/Açma işlemi
yapıldığında size SMS gelir. Bu sayede işletmenizi anlık
olarak takip edebilirsiniz.

Linkage özelliği kullanabilmeniz için Akılı Prize ihtiyacınız
vardır. Akıllı prizinizin olduğunu düşünelim, alarm anında
akıllı prizinize takılı olan projektörünüz (alarm anında çalışması istediğiniz herhangi bir cihazda olabilir) direk devreye
girerek hem hırsızların hemde çevrenin dikkatini çekerek
hırsızlığın sonlandırılmasına yardımcı olur. Alarm anında istediğiniz bölgeye farklı cihazların çalışmasını sağlayabilirsiniz.

Extra KeyPad Özelliği

Log Kaydı

Kablolu ve Kablosuz KeyPad istenilen yere bağlanabilir ve
otomatik olarak panel ile haberleşir. KeyPad üzerinden
Alarm panelinizi Kurabilir, Açabilir veya Programlamasını
yapabilirsiniz. Programlama özelliği sadece Kablolu KeyPad kullanıldığında desteklenir (OPAX-2545 ve OPAX2646 Panellerde).

Son yapılan 100 işlemin bilgisini görebilirsiniz. Hangi
kullanıcının ne yaptığını, önceki oluşan alarmları ve alarma
erişen kişileri görebilirsiniz. Bu özellik ile personelinizin
işyerinizi hangi saatte açtığını hangi saatte kapattığını
görebilir ve geçmiş kayıtlarıda kullanarak bir nevi Personel
Takip Sistemi olarak kullanabilirsiniz.

Uzaktan Kumanda

Led Durum Işığı

Alarm Paneli 2 adet kumandasıyla birlikte gelmektedir.
Panelimize toplam 8 adet kumanda tanıtılabilir.

Dahili led durum ışığı dokunmatik klavyeye dokunulduğunda otomatik olarak kapanır.

Kablolu Zone (Bölge) Sayısı

Kablosuz Zone (Bölge) Sayısı

Panelimiz 8 Kablolu Zone (Bölge) Desteklemektedir.
Ekstra modül kullanarak panelimizi 16 Kablolu bölgeye
artırabilirsiniz.

Panelimiz 16 Adet Kablosuz Zonu (Bölge) desteklemektedir. Panelimize Toplam 48 adet kablosuz dedektör tanıtabilirsiniz.

Haber Alma Merkezi

Çoklu Dil Desteği

Alarm Panelimiz Alarm Haber Alma merkezine yönlendirmeyi sağlayan CONTAC ID Protokolünü destekler.
Kurma/Açma raporu, Alarm Anında rapor, Günlük Test raporları gönderme özelliğine sahiptir. Ayrıca düzeldi raporuda göndermektedir. Diğer bir özellik ise aynı anda hem
AHM merkezini hemde sizi aramasıdır.

Alarm Sistemini Türkçe veya İngilizce olarak kullanabilirsiniz.
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ARD-575

GPRS / GSM / SMS / WIFI
MİNİ KABLOLU & KABLOSUZ
DOKUNMATİK ALARM PANELİ

Panel İçeriği
• ARD-2005 Kablosuz Manyetik Kontak
• ARD-208 Kablosuz Hareket Dedektörü (PIR)
• 2 Adet Alarm Paneli Kumandası
• 2 Adet RFID Kart

>> Ana Özellikler
Uygulama Üzerinden Kurma / Açma

GPRS/GSM/WiFi ile Çalışma Özelliği

Alarm Panelinizi istediğiniz zaman istediğiniz yerden, cep
telefonunuz ile OPAX uygulamasını kullanarak Aktif veya Pasif
konuma getirebilirsiniz. Sadece alarmınızı Aktif veya Pasif
yapılabildiğini düşünmeyin, panel üzerinden yapılabilen tüm
işlemleri cep telefonu uygulamasından yapılabilirsiniz. Alarm
Panelinizi programlamak veya mühendislik ayarlarını yapmak için
programlama kodlarını öğrenmenize gerek yok, "Güvenliğiniz
Parmaklarınızın Ucunda". Uygulamamız Sade Anlaşılır ve Türkçe...

Alarm Panelimiz GPRS, GSM(SMS) ve WiFi destekler ve 3 farklı
şekilde çalışabilir. Panele takacağınız hattın özelliğine göre
çalışacaktır. İnternet özelliği olan M2M(data) hattı ve uygulama
ile alarmınızın tüm ayarlarını Online olarak yapabilirsiniz.
Normal bir konuşma hattı (GSM/SMS/Data) ile yine uygulama
üzerinden alarmınız kontrol edebilirsiniz. SIM kart kullanmadan
cihazın WiFi özelliğini kullanarakda tüm işlemlerinizi
yapabilirsiniz.

Akıllı Soket / Priz

Karşılıklı Konuşma

Cep Telefonu üzerinden 16 adet cihazı istediğiniz zaman tek tuşla
açıp kapatabilirsiniz. Evinizde kombinizin elektriğini akıllı prize
taktığınızı varsayalım, uygulama üzerinden istediğiniz yerden
Kombinizi açıp kapatabilirsiniz. Akılı prizimiz aynı zamanda alarm
anında da devreye girmektedir. İşyerinizin içinde veya dışına
projektör takılı olduğunu düşünelim, alarm anında projektörlerinizi
otomatik olarak hemde kablosuz olarak aktif hale getirebilirsiniz.
Alarm paneli ile projektör arasına asla kablo çekmiyorsunuz.

Opax Android ve IOS uygulaması ile panelinizin bulunduğu
ortamda Tek Tuşla karşılıklı konuşma yapabilirsiniz. İster ailenizle
ister çalışanlarınızla hızlıca görüşebilirsiniz. Bu fonksiyonda her iki
tarafın sesi birbirlerine ulaşmaktadır. Bu özelliği kullanabilmeniz
için SIM kartınızın konuşma paketli olması gerekmektedir. SIM
kartınız M2M(Data) hattı ise bu özelliği kullanamazsınız. M2M SIM
kartlar sadece internet paketi olarak kullanılabilir. LAN Modülü ile
kullanıyorsanız yine data hattı olduğu için desteklemez.

Alarm Durumunda Arama

Ortam Dinleme

Alarm Paneli alarm durumunda hem arama yapar hemde cep
telefonunuza bildirim gönderir. Aynı anda belirlemiş olduğunuz
AHM'ne otomatik olarak bilgide verebilmektedir. Panelimize toplam
8 adet aranılacak telefon numarası tanımlanabilmektedir. Her
tanımlanan numaraya GSM/SMS/GSM+SMS veya AHM şeklinde
tercihler belirleyerek alarm anında bilgi vermesini sağlayabilirsiniz.

Opax Android ve IOS uygulaması ile Alarm panelinizin bulunduğu
ortamı telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Ortam dinlemesini
tuşladığınızda sizin sesiniz karşı tarafa gitmez sadece panelin
bulunduğu ortamın sesini dinleyebilirsiniz. Ortam dinlemesi
yapabilmeniz için SIM kartınız konuşma paketli olmalıdır. LAN modülü
ve SIM kartınız M2M(Data) hattı ise bu fonksiyonu kullanamazsınız.

RFID Kart

Paneli Telefon Olarak Kullanma

Çocuklarınız ve siz şifre girmeden RFID kart kullanarak alarmınızı kurabilir veya açabilirsiniz. Ayrıca alarm anında RFID kartınızı kullanarak
alarmınızı susturabilirsiniz. Bu fonksiyon özellikle çocukların şifre ve kumanda kullanmadan alarm panelini kurmak ve açmak için tasarlanmıştır. Yapmanız gereken tek şey RFID kartınızı panelinize dokundurmak.

Alarm Panelinizi Cep Telefonu olarak da kullanabilirsiniz. Panel
üzerindeki tuşlar ile dilediğiniz numarayı çevirerek telefon konuşması yapabilirsiniz.

Zamanlı Kurulum

Durum Sorgulama

Alarm Panelinize otomatik olarak belirlediğiniz saatlerde Kurma ve
Açma tanımlayabilmektesiniz. Bir işyerinizin olduğunu düşünelim
işyerinizin çalışma saatleri 08.30-18.00 olsun. Uygulama üzerinden 08.30 alarmınızı devre dışı, 18.00 da ise alarmınızı aktif olacak
şekilde ayarladığınızda alarmınız hergün belirlediğiniz saatlerde
aktif ve pasif duruma otomatik olarak gelecektir. Dilerseniz aynı
gün içerisinde farklı Kurma ve Açma saatleride belirleyebilirsiniz.

Uygulamamız üzerinden tek bir tuşla Sistemin Kurulu olup
olmadığını, Akü ve Elektrik Durumunu, Sistem Saatini ve varsa
alarm paneli üzerindeki hataları görebilmektesiniz. Bu sayede
"Alarmı kurmayı unuttum mu?" diye sorularla endişelenmenize
gerek kalmaz. Tek bir Sistem Sorgusu tuşuyla alarmınızın anlık
durumunu görebilirsiniz. M2M(Data) hattı kullanıyorsanız
uygulama üzerinden de anlık olarak görebilirsiniz.
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>> Diğer Özellikler
Extra KeyPad Özelliği

Dahili Siren

Kablosuz KeyPad istenilen yere bağlanabilir ve otomatik
olarak panel ile haberleşir. Kablosuz KeyPad üzerinden
alarm panelinizi Kurabilir ve Açabilirsiniz. Kablosuz
KeyPad ile programlama yapamazsınız.

Alarm Panelimiz üzerindede dahili siren bulunmaktadır,
alarm anında hem içerde dahili sireniniz çalarken dışardada harici sireniniz çalmaktadır. Dahili siren için ekstra bir
ücret ödemiyorsunuz.

Dahili Sıcaklık Sensörü

Dokunmatik Klavye

Panelimizin üzerindeki LCD Display ekran üzerinden ortam
sıcaklığını kontrol edebilmektesiniz.

Alarm panelimizin tuş takımı tamamen tokunmatik olarak
tasarlanmıştır.

Kapı Açık / Kapalı Uyarısı

Kapı Çanı

Kapı veya pencereniz açıkken sizi uyararak alarmınızı kurmanıza izin vermez. Bu özelliği aktif ettiğinizde alarm paneliniz pencereleriniz açık durumda iken alarmınızı kurmanıza izin vermez. Dolaysıyla tüm pencerelerinizin kapalı olduğunu kolaylıkla anlayabilmektesiniz. İsterseniz bu özelliği pasif konuma getirerek pencereniz açık ikende alarmınızı kurmanız izin verir.

Panelimiz Kapı Çanı özelliğine sahiptir. Bu fonksiyon ile
Kapı/Pencerelerinize takılan Manyetik Kontakları veya Hareket Dedektörleri Kapı Çanı olarak tanıttığınızda İşyerinize yada evinize biri geldiğinde alarm paneliniz “Ding Dong”
şeklinde sesli uyarı vermektedir. Bu özellik marketlerde
oﬁslerde birisi içeriye girdiğinden haberdar olunması için
tasarlanmıştır.

Akü Durumu

Harici Siren Desteği

Elektrik kesintilerinde veya akünüz zayıfladığında panel
sizi SMS göndererek veya telefonla arayarak elektriğinizin
kesildiğini, tekrar geldiğinde ise elektriğinizin geldiğini bildirmektedir. İsterseniz bu özelliği pasif yapabilirsiniz.

Alarm Panelimize hem Kablolu Harici Siren hemde Kablosuz Harici Siren takabilmektesiniz. Cihazımız aynı anda
hem kablolu sireni hemde kablosuz sireni aynı anda çalıştırabilmektedir.

Acil Durum Çağrısı

Linkage Özelliği (Bağlantılandırma)

Acil durumlarda panel üzerinden veya kumanda ile SOS çağrısı yapabilme fonksiyonu. Bu fonksiyon evdeki yaşlı bir hastanıza kumanda verdiğinizde aniden sağlık durumunda negatif
bir gelişme olduğunda kumanda veya panel üzerinden tek
tuşla SOS acil yardım butonuna bastığınızda, sireninizi çalmaya başlar aynı anda panel üzerinde kayıtlı kişilere ve aynı anda
AHM merkezinede durum rapor edilmektedir.

Linkage özelliği kullanabilmeniz için Akılı Prize ihtiyacınız vardır. Akıllı prizinizin olduğunu düşünelim, alarm anında akıllı prizinize takılı olan Projektörünüz (Alarm anında çalışması istediğiniz herhangi bir cihazda olabilir.) direk devreye girerek hem
hırsızların hemde çevrenin dikkatini çekerek hırsızlığın sonlandırılmasında yardımcı olur. Alarm anında İstediğiniz bölgeye
farklı cihazların çalışmasını sağlayabilirsiniz.

Kurma / Açma Raporu

Sireni Çaldırma

Alarm paneli Kurma/Açma bilgilerini rapor halinde
görebilirsiniz. Alarm her kurulduğunda veya alarm devre
dışı bırakıldığında panel sizi ister arar ister SMS ile
bilgilendirir. Alarmınızın personeliniz tarafından hangi
saatte açıldığını hangi saatlerde kapatıldığını Online olarak
görebilirsiniz. Düzenli olarak her Kurma/Açma işlemi
yapıldığında size SMS gelir. Bu sayede işletmenizi anlık
olarak takip edebilirsiniz.

Cep telefonu uygulaması ile panelinize ait hem dahili
hemde harici sireni tek tuşla çaldırabilir veya
susturabilirsiniz. İşletmenizde kamera sistemi olduğunu
düşünelim kimliği belirsiz kişilerin işyeriniz etrafında
dolaştığını gördüğünüzde cep telefonunuzdaki
uygulamamız sayesinde alarmın sirenini çaldırabilir veya
susturabilirsiniz.

Çocuk Kilidi
Bu fonksiyon ile çocuklar tarafından yanlış işlem yapılmasını önleyebilirsiniz. (Sadece ARD-575 ve ARD-571 Alarm
panelleri destekler)

Uzaktan Kumanda
Alarm Paneli 2 adet kumandasıyla birlikte gelmektedir.
Panelimize toplam 8 adet kumanda tanıtılabilir.

Kablosuz Zone (Bölge) Sayısı

Kablolu Zone (Bölge) Sayısı

Panelimiz 32 Adet Kablosuz Zonu (Bölge) desteklemektedir. 32 adet Kablosuz Dedektör tanıtabilirsiniz.

Panelimiz 4 Kablolu Zone (Bölge) desteklemektedir.

Haber Alma Merkezi

Log Kaydı

Alarm Panelimiz Alarm Haber Alma merkezine yönlendirmeyi sağlayan CONTAC ID Protokolünü destekler.
Kurma/Açma raporu, Alarm Anında rapor, Günlük Test raporları gönderme özelliğine sahiptir. Ayrıca düzeldi raporuda göndermektedir. Diğer bir özellik ise aynı anda hem
AHM merkezini hemde sizi aramasıdır.

Son yapılan 100 işlemin bilgisini görebilirsiniz. Hangi
kullanıcının ne yaptığını, önceki oluşan alarmları ve alarma
erişen kişileri görebilirsiniz. Bu özellik ile personelinizin
işyerinizi hangi saatte açtığını hangi saatte kapattığını
görebilir ve geçmiş kayıtlarıda kullanarak bir nevi Personel
Takip Sistemi olarak kullanabilirsiniz.

Bildirim Seçenekleri

Dahili Batarya

Panelimiz Alarm durumunda tanımlanan numaralara ister
arayarak ister SMS atarak bildirim yapmaktadır. Bildirim
üzerine alarmınızı aktif veya pasif konuma getirebilirsiniz.
Ayrıca hem arama hemde SMS özelliğini aynı anda kullanabilirsiniz.

Elektrik kesintilerinde paneliniz 8 saat çalışmaya devam
eder. Panel üzerinde 800mAh 3.7V lithium batarya dahili
olarak bulunmaktadır.

www.opax.com

>> Kablolu Aksesuarlar
FD8010-R

TEMPE-2015

Röleli Optik Sabit Isı Dedektörü
UniPOS markalı Optik Sabit Isı Dedektörü EN54-5 ve
sıcaklık eşiğine bağlı olarak iki farklı versiyonda (A2S
veya BS) Avrupa Standardı şartlarına uygundur.

Ayarlanabilir Termostat - Isı Dedektörü
Alt ve üst sıcaklık limiti belirleyerek, limitler aşıldığında
alarm panellerinize tetik vererek korumayı amaçladığınız ürünlerin bozulmasını engeller.

FD8030-R

HX-456

Röleli Optik Duman Dedektörü
UniPOS markalı Optik Duman Dedektörü EN54-7
Avrupa Standardına uygun olarak fabrikada
ayarlanmıştır.

Cam Kırılma Dedektörü
Akustik Cam Kırma Dedektörü, Cam kırılırken meydana
gelen sesin karakteristiğini tanıyarak alarm verilmesini
sağlar.

FD8060-R

KS-318

Röleli Isı + Optik Duman Dedektörü (Kombine)
UniPOS markalı Isı + Optik Duman Dedektörü EN54-5
Avrupa Standardı (Sıcaklık Sınıfı A2R) ve EN54-7
şartlarına uygundur.

Kablosuz Hayvan Algılamayan PIR Dedektör
Kablosuz Hareket dedekörümüz 35 Kg.’a kadar olan
hayvanları algılamaz. Daha Uzun Pil ömrü desteği sağlar.

SBD-WRD

OPAX-410PT

Su Basma Dedektörü
Su Kaçak/Su Basman Dedektörümüz ev ve işyeri
bodrumlarında, normal daire ve işyerlerinde, su kaçağının
bulunduğu tüm kapalı ortamlarda, su kulesinde, su
deposunda, yüzme havuzlarında, kabinlerde ve güneş
enerji sistemlerinin bulunduğu yerlerde kullanılır.

Pet Hayvan Algılamayan PIR Dedektör
VPT teknolojisine uyumlu olan OPAX-410 çift sensörlü,
hayvan algılamayan hareket dedektördür. Hayvan
algılama ağırlığı 33 kg kadar olan hayvanlar için geçerlidir.
(Köpek, kedi ve benzeri ağırlıkta olan hayvanlar)

GSM-205

SZR-05

GSM Arama Modülü
GSM 205 modülü ARD-2545 Alarm Paneli ana kartı
üzerine takılarak kullanılmaktadır. PSTN Alam Panelinizi
GSM'li Alarm Paneline çevirerek SİM Kart üzerinden
Arama yapmanızı, SMS göndermenizi ve SMS komutlarını
almanızı sağlar. Bu modül sayesinde Alarm Panelinizi Cep
Telefonu Uygulaması ile uzaktan kontrol edebilirsiniz.

Dokunmatik KeyPad
OPAX-2646 ve ARD-2545 Alarm Panelleriyle uyumlu
Kablolu Dokunmatik KeyPad ile Alarm Panelinizden
yapılabilen tüm işlemleri yapabilirsiniz. KeyPad’imizde
kolay Kurulum ve Açma için RFID Kart özelliği
bulunmaktadır. 2 Adet RFID kart ile birlikte gelmektedir.

ARD-LAN

BGR-10

LAN(Network) Modülü
OPAX-2646 Alarm Panelimizde kullanabileceğiniz bir
modüldür. OPAX-2646 GPRS/GSM/SMS Özellikli
Alarm Panelinizin LAN(Network) ağına erişim
sağlamasına olanak verir. DC 14V ile çalışmaktadır.

48 Led Alarm Sireni
Sirenimizde 48 Led bulunmakta olup, Kırmızı/Mavi/
Kırmızı+Mavi renklerde ışık vermektedir. Akü dahildir,
üzerinde 2 adet piezzo bulunup 120 DB ses vermektedir ayrıca metal Sabotaj Koruması bulunmaktadır.

MC-51

MC-56

Metal Manyetik Kapı Kontağı
Her türlü kapı ve pencerelerde kullanılır, özellikle
hayvanların plastik manyetik kontakları kemirdiği için
metal kontaklarda asla problem çıkmamaktadır.

Metal Manyetik Kapı Kontağı
Her türlü kapı ve pencerelerde kullanılır, özellikle
hayvanların plastik manyetik kontakları kemirdiği için
metal kontaklarda asla problem çıkmamaktadır.

MC-38

MC-60

Plastik Mini Manyetik Kontağı
Kapılar, pencereler vb. alanlar için uygun sıva üstü
manyetik Kontak...

Metal Kepenk Tipi Manyetik Kapı Kontağı
Kepenk Tipi Metal Manyetik Kapı Kontağı

ABO-20F

ABT-100

Tek Işınlı 10 Metre IR Beam Dedektör
Harici ortamda 10 metreye kadar kullanılabilen, yüksek
anti-RFI/EMI özelliği ile Sis, yağmur, kar vb. zorlu hava
koşullarında dedektör hassasiyeti ile harici ve dahili
ortamda kullanılabilir. %90’a kadar hassasiyet, röle çıkışı,
Profesyonel anti-parazit önleme özelliğine sahiptir.

2 Işınlı 100 Metre Photo Beam Dedektör
100 Metreye kadar kullanılabilen ,Üzerinde Led Display
ile kolay kurulum ve hizalama özelliği. 4 farklı çalışma
frekansı ile çalışmaktadır. Üzerinde bulunan Kauçuk
contası ile su geçirmez tasarım ve IP65 koruma
standardı.

ABE-250

ABH-250L

3 Işınlı 250 Metre Active IR Beam Dedektör
250 Metreye kadar kullanılabilen ,Üzerinde Led Display ile
kolay kurulum ve hizalama özelliği. 4 farklı çalışma frekansı
ile çalışmaktadır.. Üzerinde bulunan Kauçuk contası ile su
geçirmez tasarım ve IP65 koruma standardı.

4 Işınlı 250 Metre Photoelectric Beam Dedektör
250 Metreye kadar kullanılabilen ,Üzerinde Led Display ile
kolay kurulum ve hizalama özelliği. 4 farklı çalışma frekansı
ile çalışmaktadır.. Üzerinde bulunan Kauçuk contası ile su
geçirmez tasarım ve IP65 koruma standardı.

RELAY-403
OPAX 8'li Röle Modülü
Alarm Panelimizde 2 adet röle modülü kullanabilirsiniz.
1 Röle modülü ile 8 adet cihazı kontrol edebilir.
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>> Kablosuz Aksesuarlar
ORVIBO-X5

SBD-WRLS

RF Akıllı Soket

Su Basma Dedektörü

OPAX-2646, ARD-2545, ARD-575 ve ARD-571 Alarm
Panelleriyle uyumlu olarak çalışan Orvibo-X5 RF Akıllı
Soket, Android veya Apple IOS Akıllı Telefonlar veya
tabletlere yüklenmiş (OPAX Alarm Paneli Mobil
Uygulaması) App üzerinden kontrol edilir. Kullanıcı
bulunduğu ortamda yada uzakta bulunan cihazları
AÇIK/KAPALI olarak ayarlayabilir.

Su Kaçak/Su Basman Dedektörümüz ev ve işyeri
bodrumlarında, normal daire ve işyerlerinde, su
kaçağının bulunduğu tüm kapalı ortamlarda, su
kulesinde, su deposunda, yüzme havuzlarında,
kabinlerde ve güneş enerji sistemlerinin bulunduğu
yerlerde kullanılır.

KS-11B

KS-55B

Panik Butonu

Repeater(Tekrarlayıcı)

Opax markalı tüm Alarm Panelleriyle uyumludur.
Kuyumcular, ev ve iş yerlerinde masa altına kapı yanına
montaj yapılarak kullanılır. Butona basıldığında alarm
aktif olur, Siren çalar ve telefon araması başlar,
herhangi bir hırsızlık girişiminde sağlık problemlerinde
kullanılır. 1 adet 23A 12V pil ile çalışmaktadır.

Opax markalı kablosuz dedektörlerin iletişim
mesafelerini arttırmak için kullanılır. En son sinyal çeken
dedektörün bulunduğu yere bu cihaz bağlanır. Ardından
dedektörler 2 kat mesafeye kadar montaj
yapabilirsiniz. Repeater (Tekrarlayıcı) 24 adet
dedektörün sinyalini alıp aktarabilir.

ARD-2005

OPX-12A

Manyetik Kontak

4 Tuşlu Alarm Paneli Kumandası

Kablosuz sensörümüz açık ve kapalı olarak çalışabilir,
pencere ve kapılarda kullanılabilir. 2 adet kalem pil ile
çalışmaktadır.

Kablosuz Uzaktan Kumanda, Alarm Sisteminin devreye
alınmasını ve devreden çıkarılmasını sağlar, üzerinde ev
içi kurulum ve SOS (Panik) butonuda bulunmaktadır
(Opax Markalı Tüm Panellerle Uyumlu).

ARD-335

BGR-22

KeyPad Tuş Takımı

Güneş Enerjili(Solar) Harici Alarm Sireni

OPAX-2646, ARD-2545, ARD-575 ve ARD-571 Alarm
Panelleriyle uyumlu Dokunmatik KeyPad ile Alarm
Panelinizi Kablosuz KeyPad üzerinden kurup
açabilirsiniz yapabilirsiniz.

Sirenimizde 8 Led SMT bulunmaktadır. Kırmızı ve Mavi
renklerde ışık vermektedir. Akü dahildir, üzerinde 2 adet
piezzo bulunup 120 DB ses vermektedir ayrıca Sabotaj
Koruması mevcuttur.

ARD-507

BGR-08

PIR Dedektör

Alarm Sireni

Hareket Algılama dedektörümüz gelişmiş Pasif
Kızılötesi Sensör dijital sinyal işleme teknolojisi ile
çalışmaktadır. 4 adet 1.5V AAA pil veya DC 12V ile
çalışmaktadır.

Sirenimizde 48 Led bulunmakta olup, Kırmızı ve Mavi
renklerde ışık vermektedir. Akü dahildir, üzerinde 2 adet
piezzo bulunup 120 DB ses vermektedir ayrıca Sabotaj
Koruması mevcuttur.

GÜVENLİĞİNİZ
OPAX TEKNOLOJİSİ ile
SİZİN ELİNİZDE...

ARD-575 GPRS/GSM/WiFi Dokunmatik Alarm Panelinizi IOS ve
Android Uygulamaları ile istediğiniz yerden kontrol edebilir ve
programlayabilirsiniz. RFID Kart özelliğiyle Alarm Panelini
çocuklarınız şifre girmeden sorunsuzca kullanabilmektedir. Telefon
olarak kullanabilme özelliğiyle çocuklarınız veya yardımcınız alarm
panelinden sizi arayabilir ve karşılıklı konuşabilirsiniz.
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“Güvenliğiniz Parmaklarınızın Ucunda...”
Yetkili Bayi :

Opax Müh. Kamera Alarm ve Güvenlik Sistemleri
Elek. Day. Tük. Mal. İlt. İth. İhr. Dış Tic. Paz. Ltd. Şti.

info@opax.com / www.opax.com
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