PREDSTAVITEV

Brezžični alarmni sistem
..Naložba v varnost je vedno dobra naložba..

Danes je žal tako, da moramo sleherni del premoženja varovati,
saj nepridipravi ne počivajo. Seveda je stopnja varnosti pogosto
premosorazmerno povezana z izdatki, ki jih odštejemo za opremo.
Zato smo tokrat poiskali alarmni sistem, ki ga lahko sestavimo in
konfiguriramo sami, obenem pa naše denarnice ne bo povsem
osušil. Za brezžični alarmni sistem, model XY-200E, ki ga prodajajo
v trgovinah podjetja E-misija in njihovih pooblaščenih prodajalcih,
bomo namreč odšteli vsega 20 tolarskih tisočakov, pa tudi dodatna
oprema zanj nosi nadvse ugodne nalepke s cenami.
Brezžični alarmni sistem je
narejen po principu "DIY - do
it yourself" oziroma naredi si
sam, kar pa ne pomeni, da ni
kvaliteten. Prav nasprotno.
Opisani izdelek se lahko
kosa s sistemi, za katere
bi v prosti prodaji drugače
lahko odštli tudi več kot 250
tisočakov. Skratka - ima vse, kar imajo veliki. V kompletu najdemo
alarmno centralo s kodno ključavnico, po en magnetni senzor za
vrata ter infrardeči (IR) senzor in alarmno sireno. Priložena sta tudi
dva daljinska upravljalca za vklop in izklop alarma, proizvajalec pa
ni pozabil priložiti niti baterij.
Alarmni sistem je opremljen s kodno ključavnico na centrali, nanj
pa lahko priklopimo do štiri različne brezžične senzorje. Le-ti so
cenovno nadvse ugodni, saj bomo za posamezen daljinski magnetni senzor za vrata odšteli vsega dva tisočaka, za infrardečega pa
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slabe štiri tisočake. Sistem podpira telefonsko javljanje ob sprožitvi
alarma (tiho delovanje, pri čemer samo javlja na telefon - sirena deaktivirana), je tudi t. i. sabotažni sistem (če ga izključimo z elektrike
ali telefona, se aktivira). Priložena daljinska upravljalnika (za vsak
dodaten daljinec bomo odšteli vsega 2.000 SIT) sta opremljena z
gumbi za vklop, izklop ter paniko (glasen alarm). Sistem se napaja
preko 12V adapterja (priložen), ki lahko služi tudi kot baterija ob
izpadu elektrike in sistemu zagotavlja več minut avtonomije.
Sistem si lahko popolnoma prilagodimo lastnim varnostnim preferencam. Posnamemo lahko svoje sporočilo, ki ga sistem predvaja
ob sprožitvi na izbrano telefonsko številko, nastavimo lahko zamik
vklopa, čas trajanja alarma ob sprožitvi in seveda tudi svoje kode, s
katerimi bomo alarm aktivirali/deaktivirali. Centrala ima tudi funkcijo
"pomoč", kar pomeni, da v primeru napada alarm sprožimo s pritiskom na eno samo tipko. O delovanju sistema nas obveščajo led
diode, ki so vgrajene v lično ohišje centrale. Tako senzorji kot tudi
daljinski upravljalniki so izredno kvalitetni ter delujejo tudi na večje
razdalje (testirano preko 50 metrov). Oboji delujejo na baterije, ki
so priložene v kompletu.
Omeniti velja tudi možnost zunanjega in notranjega varovanja
ločeno, kar pomeni, da lahko dva senzorja montiramo zunaj, dva
znotraj, sistem pa ju obravnava ločeno. V tem primeru lahko npr.
izklopimo zunanje senzorje, medtem ko so notranji še vedno aktivni in obratno. Izdelek je izdelan skladno s standardi CE in FCC.
Če povzamemo, dobimo za 20 do 30 tisočakov res kvaliteten in
prilagodljiv alarmni sistem, ki nam bo pomagal odgnati zlikovce in
ohraniti naše premoženje nedotaknjeno.
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