
 EirinhasAlarm Sistema de alarme anti-intrusão Wirelss/GSM

Atenção!

Detector  d
e

Movimento

Activado!

SMS Recebido 

Colocar um  EirinhasAlarm em funcionamento é tão simples como usar um telemóvel:

O sistema está
pronto para trabalhar

Ligue à tomada 
da rede elétrica

Insira o
Cartão SIM
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O alarme EPIR2 é um sistema de auto-instalação para utilizadores finais ou profissionais. Esta 
central tem um aspeto igual a um simples PIR. Para colocar o alarme em funcionamento, 
simplesmente precisa de inserir um cartão SIM e através do software (grátis) registar os números 
de telefone dos utilizadores autorizados. Em caso de invasão de propriedade a EPIR2 irá informá-
lo imediatamente com um SMS para o seu telemóvel. O sistema muda automaticamente para a 
bateria de recurso, caso a alimentação principal seja desconectada e irá notificá-lo com um SMS.

APLICAÇÕES DIVERSAS: 
Você irá sempre saber o que está a acontecer na sua residência, garagem, escritório, caravana, estaleiro, etc.
Segurança de instalações domésticas ou comerciais, escritórios, estaleiros, auto-caravanas, etc; Controlo de falha na rede de 
energia elétrica; Controlo de falha de escuta dissimulada.

C o m  a  f u n ç ã o  d e  
segurança habilitada irá 
proteger sua propriedade 24 
horas por dia e enviar 
mensagem SMS e fazer um 
telefonema para o seu 
telemóvel no ato da intrusão

O Canal de voz 
permite ao utilizador 
ouvir o que está a 
acontecer na sua 
propriedade, através 
do telemóvel

Função de controle da fonte de 
alimentação principal, no caso de 
interrupção irá gerar e enviar 
mensagem SMS em caso de falha 
de energia elétrica de 230V 50Hz. 
Esta função vem particularmente útil 
quando se utiliza madeira caldeiras 
de queima.

 EWP1/ELDES/EIRINHAS

SENSOR PIR WIRELESS

ACESSÓRIOS WIRELESS

 

 

EWS1/ELDES/EIRINHAS
SIRENE INTERNA WIRELESS 
? Baterias Alcalinas 3xAA 1.5V.
? Compatível com Eldes Wireless

 

EWS2/ELDES/EIRINHAS
SIRENE EXTERIOR WIRELESS 

? Compatível com Eldes WIRELESS
? 3xAA 1.5V baterias alcalinas.
? Temperatura de funcionamento -30 a 55 ° C

EWD1/ELDES/EIRINHAS
SENSOR MAGNÉTICO WIRELESS
PARA PORTA / JANELA 
? Monitor de portas, janelas
? Compatível com Eldes WIRELESS
? Botão de Emergência

  
EWF1/ELDES/EIRINHAS

DETETOR  DE FUMO WIRELESS 
? Sirene incorporada
? Invólucro de plástico
? Prova de Inseto
? Compatível com Eldes Wireless

?Detetor digital de movimento

?Ângulo de alcance de 90 ° até 10 m

?Compatível com Eldes Wireless

EWK11/ELDES/EIRINHAS
COMANDO WIRELESS 
? 4 botões para armar/desarmar, c/ saídas    
programáveis ON/OF ou como botão de 
emergência.  Compatível com Eldes Wireless

 EKB3W/ELDES/EIRINHA
TECLADO WIRELESS 
? Leds Armado, Pronto, Sistema, Desvio
? Botões retro-iluminados
? Configuração do painel de GSM via teclado

CARACTERÍSTICAS 
? Sistema de auto-instalável 
? Arme/Desarme por meio de chamada livre, comando 

ou teclado  EKB3W
? Comunicador GSM/GPRS  Quadri-Band incorporado
? SMS e/ou chamadas para 5 utilizadores autorizados
? Contato ID para estação de monitorização através 

de voz GSM ou de GPRS
? Integra tecnologia Eldes Wireless 868 MHz
? Microfone e bateria de recurso incorporados
? 3 vias de configuração: SMS, USB ou Internet
? Acesso a registo de eventos via Internet

?12 LEDs indicadores de status das zonas 
? Adulteração, uma zona de teclado adicional
?Dois níveis de senhas (utilizador e administrador)
? 3xAAA baterias alcalinas 1,5 V

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
?1 Zona  de Sensor PIR  digital infravermelhos  e 1 zona Wireless On-board
?Expansível até: 32 Zonas
?Expansível até: 32 saídas programáveis
?Comunicação:  Wireless 868 Mhz
?Expansível até 16 Dispositivos Wireless: (Zonas, PGM, teclados, etc)
?Registo de eventos de Eventos 500
?Incorpora módulo GSM/GPRS 850/900/1800/1900 Mhz
?Protocolos de comunicação de eventos: Ademco, Contacto ID, SMS,          
chamadas de voz, Kronos
?Utilizadores autorizados: 5
?Microfone incorporado
?Bateria de recurso incorporada
?Ângulo de deteção e alcance: 90 ° até 10 m
?Saída para 1 Sirene Wireless
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