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BS-458 Πίνακας 4 ζωνών 

BS-413 Αυτόνομη φαροσειρήνα

BS-405 Υπέρυθρος ανιχνευτής

BS-429/W  Μαγνητική επαφή 

(x2)

Α-989  Μπαταρία 
  

 (x2)
12V/1.3Ah 

Το νέο σύστημα συναγερμού 3 σε 1

περιλαμβάνει:

BS-458/KIT 
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Εύκολη τοποθέτηση

Ελληνικό μενού

Προγραμματισμός και μέσω Η/Υ

Δυνατότητα έξυπνου σπιτιού

Δέχεται GSM τηλεφωνητή

Δέχεται εντολές μέσω GSM

Θέλω έξυπνο &
ασφαλές σπίτι!

BS-405 921405000Υπέρυθρος ανιχνευτής

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔ. ΑΠΟΘ.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ | ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ | ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ 
 

BS-458 921458000

BS-413 921413000

Πίνακας Συναγερμού 4 ζωνών

Αυτόνομη φαροσειρήνα & μπαταρία Α-989 12V/1.3Ah 

Μαγνητική επαφή για τον πίνακα συναγερμού (λευκή) NC   980142900BS-429/W

Ο BS-458 είναι πίνακας αντικλεπτικού Δυνατότητα «έξυπνου σπιτιού». Χειρισμός 
συναγερμού 4 ζωνών. Προγραμματισμός φώτων, θέρμανσης κτλΔυνατότητα σύνδεσης 
μπορεί να γίνει από το πληκτρολόγιο  ή με αυτόματου τηλεφωνητή
χρήση USB από έναν H/Y μέσω ειδικού 

GSM (δίκτυο κινητής τηλεφωνίας) για 
software. Υπάρχει επίσης υποδοχή για 

απομακρυσμένο έλεγχο και χειρισμό
κάρτα αυτόματου τηλεφωνητή. 

Καταγραφή 250 τελευταίων γεγονότων.

Δυνατότητα σύνδεσης 20 διαφορετικών 
4  ζώνες όπου μπορούμε να συνδέσουμε 5 

χρηστών.
ανιχνευτές κίνησης (radar) ανά ζώνη και 
άπειρες μαγνητικές επαφές (BS-429/X). Άμεσος οπλισμός από ένα πλήκτρο.

Επίσης, δύο ελεύθερα προγραμματιζόμενες Τρεις διαφορετικοί τομείς οπλισμού A 
έξοδοι τάσης, μία έξοδος ρελέ, και μία έξοδος (Εξωτερικός περιφερειακός ανιχνευτής), B 
για σύνδεση με αυτόνομη εξωτερική σειρήνα (μαγνητικές επαφές), C (υπέρυθρος 
όπως η  σειρήνα BS-413. ανιχνευτής κίνησης). Ο καθένας λειτουργεί 

αυτόνομα χωρίς να απαιτείται η χρήση τριών 
τομέων ταυτόχρονα. Εάν όμως τεθούν σε 
λειτουργία και οι τρείς αποκλείεται ο επίδοξος 
εισβολέας από την ευρύτερη περιοχή της 
κατοικίας. 

Ο πίνακας BS-458 κατασκευάζεται σύμφωνα με:

EN 50131-1_Grade 2_Class II και EN 50131-6_Type A

A-989 Μπαταρία 12V/1.3Ah  603001211
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