RF bezdrôtový signalizačný systém

Akýkoľvek zvuk okolo
domu alebo bytu,
na ktorý chcete byť
vizuálne upozornení
»Signolux« vám umožní
zvoliť si, ako
sú komponenty » signolux « veľmi
univerzálne a je možné ich kombinovať
v ľubovoľnom poradí. Môžete sa
rozhodnúť, ako sa vám budú zvuky v
domácnosti zobrazovať. Blikajúce svetlá,
vibrácie, osvetlené farebné ikony
alebo zvuk alarmu

Tento partner dodáva produkty
od spoločnosti Humantechnik
Bc. Martin Kigyósi - AudioCARE
IČO: 500 87 754
SK DIČ: SK1076714595
+421 950 206 745
info@audiocare.sk
www.audiocare.sk

* »Signolux« je samostatný
systém a nie je kompatibilný
s bezdrôtovými systémami
lisa.

»Signolux« funguje ako klasická konfigurácia vysielača / prijímača: Vysielač zachytáva zdroj zvuku a vysiela signál do prijímačov. Tie sú potom indikované na
prijímačoch - blikajúcimi svetlami, vibráciami, farebnými ikonami alebo zvukmi alarmov.
Vysoko univerzálny s neobmedzeným počtom možností pripojenia zariadenia
Tento systém sa vyznačuje všestrannosťou komponentov vysielača a prijímača. Pri párovaní vysielačov a prijímačov sa užívateľ rozhoduje, ktorý vysielač má byť na
ktorom prijímači označený. Program »signolux« preto potrebuje iba niekoľko typov vysielačov a prijímačov. Rozdielne párovanie navyše umožňuje použitie až 256
nezávislých »kanálov«.

Dva typy vysielačov
a) Vysielače na zasielanie upozornení iných zariadení
Či už je to zvonček pri dverách alebo zvonenie telefónu, dieťaťa alebo iného zariadenia, ktoré vydáva zvukový signál - v spojení s »signolux univerzálnymi
vysielačmi« môžu byť tieto signály prevedené na ľubovoľný požadovaný spôsob upozorenia: Ako viditeľné svetelné impulzy, ako nastaviteľný zvukový signál, ako
postupnosť vibrácií a súčasne ako osvetlená ikona udalosti, ktorá označuje zdroj výstrahy - vždy vo vašej bezprostrednej blízkosti.
b) Vysielače na priame zasielanie ich vlastných varovaní
Produktová rada »signolux« zahŕňa vysielače, ktoré vydávajú svoje vlastné výstražné signály, ktoré sú priamo spustené stlačením tlačidla alebo aktivované externou
akustickou udalosťou alebo inou príčinou. Medzi tento typ vysielača možno počítať volacie tlačidlo dverí alebo osoby a detektory dymu, ktoré vysielajú priame
upozornenie na prijímače.

Prijímače: Variabilná indikácia a signalizácia
»Štandardný prijímač« a »prijímač S« indikujú prichádzajúce výstražné signály ako svetelné signály alebo dokonca ako výstražné tóny, ktoré je možné individuálne
nakonfigurovať - napríklad zvončeky, zvonenie telefónu, tóny budíka a hovoru a mnoho ďalších.
Prenosný prijímač je možné pripevniť na opasok alebo odev a indikovať udalosti vibráciami, zatiaľ čo zásuvný prijímač dokáže pomocou silných svetelných bleskov
osvetliť celé miestnosti.

»Signolux« - Sety
Okrem samostatných jednotiek obsahuje rad »signolux« aj rôzne sady už zostavené s vysielačmi a prijímačmi, ako
napríklad:
Sety 1 a 2: Tieto držia tlačidlo zvončeka alebo tlačidlo zvonenia osoby spolu so štandardným prijímačom.
Sety detektorov dymu s premenlivým obsahom: Jeden, dva alebo tri detektory dymu a
na indikáciu toho istého prijímača, budíka a vibračnej podložky.
„Cestovný set“ sa skladá z vešiaku na dvere, tlačidla zvončeka, budíka prijímača,
vibračnej podložky a alarmu.
v praktickom mäkkom puzdre. Či už v hoteli, na dovolenke alebo na akomkoľvek inom
mieste ubytovania - „Cestovný set“ sa rýchlo aktivuje a spoľahlivo signalizuje.
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Vysielače »signolux«
Vysielače »signolux« je potrebné zaregistrovať u každého prijímača, ktorý to má príslušne indikovať.
V tejto súvislosti používateľ tiež definuje spôsob varovania a indikácie udalosti.
Každá ikona udalosti prijímača môže byť prepojená až s ôsmimi rôznymi vysielačmi.
Registrácia je veľmi jednoduchá a vyžaduje len malé množstvo akcií. Príručka, ktorá je priložená ku každému zariadeniu signolux, podrobne vysvetľuje tento proces.
1 Akustický univerzálny vysielač: Vysielač je pripojený k zdroju zvuku pomocou špeciálneho kábla mikrofónu. Toto zachytáva akustický signál a prenáša signál
rádiovým prenosom v rozsahu 868,35 MHz na všetky aktívne prijímače. Po spojení s detským mikrofónom (príslušenstvo, viď
spätná strana), vysielač slúži aj ako opatrovateľka.
Ďalej umožňuje pripojenie monitorovacieho systému Humantechnik »mona« na začlenenie videovrátnika alebo vizuálneho monitorovania detských izieb. Pre
prepojenie oboch systémov ponúka náš sortiment príslušenstva dva špeciálne prepojovacie káble »mona« (pozri opačnú stranu).
2 Priamy univerzálny vysielač: Pripojenie vysielača so zdrojom signálu sa dosahuje špeciálnym prepojovacím káblom alebo v prípade telefónneho pripojenia
káblom, ktorý je vybavený príslušnými telefónnymi konektormi. Signál prichádzajúceho hovoru je preto zachytený priamo a je odoslaný rádiovým prenosom do
prijímačov.
3 Tlačidlo zvončeka / volania osoby (vertikálny formát): Po spustení môže prenosný vysielač voliteľne zobraziť hovor osoby alebo signál zvončeka.
4 Tlačidlo zvončeka: Zvonček s prevodovkou »signolux« je pripevnený blízko
dvere, buď lepiacou páskou, alebo držané špeciálnym držiakom. Tlačidlo po aktivácii vysiela svoj signál priamo do prijímačov.
5 »alarmo« Tento akustický senzor alebo skôr monitor alarmu - identifikuje zvuky alarmu detektorov dymu všetkých značiek a vysiela rádiový signál do prijímačov v
dosahu.
6 »monitor zvuku«: Univerzálny monitor zvuku detekuje všetky nezmenené zvuky, ktoré
používateľ učí - napríklad osobné zvonenie telefónu alebo mobilného telefónu - a signalizuje svoj vzhľad všetkým aktívnym prijímačom »signolux« v dosahu.
7 »dymový detektor«: Dymový detektor dymu so zabudovaným modulom vysielania signolux: Spustí zvuk alarmu a vyšle rádiový signál priamo do prijímačov (výdrž
batérie 10 rokov).

Univerzálny vysielač signolux, alarmo, monitor zvuku a domový zvonček sú k dispozícii aj v bielom kryte.

Pomocou »signolux« možno zvoliť dve možnosti
pripojenia bežných akustických zariadení:
Akustické pripojenie:
Špeciálny kábel pre mikrofón pripája zdroj zvuku k
univerzálnemu akustickému vysielaču.
Zachytáva zvuk - napríklad a zvoniaci zvonček -

a vysiela signál do pripojených prijímačov.
Priame pripojenie (galvanické):
Vysielač je priamo pripojený k elektrickému výstupu
zdroja zvuku a vysiela signál do pripojených
prijímačov.
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Prijímače »signolux«
1 Štandardný prijímač: označuje prijaté signály aj ako osvetlené symboly
ako blikajúce svetlá a rozsah 15 zvukových signálov.
Vďaka veľkým batériám (typ LR14, C) je možné štandardný prijímač na dlhšiu dobu odpojiť od elektrickej siete.
2 Prijímač S: Rovnako ako štandardný prijímač (č. 1), aj »prijímač S« označuje udalosti osvetlenými ikonami, pričom vydáva zvuk alebo bliká.
Kontrolka vychádza z veľkej časti v hornej časti zariadenia o 360 °. Je postavený o niečo menší v porovnaní s bežným štandardným prijímačom. Vďaka dodávaným
nabíjateľným batériám je možné tento prijímač na istý čas tiež odpojiť od elektrickej siete pri zachovaní jeho plnej funkčnosti.
3 Batériový prijímač T signalizuje udalosti jasným, stmievateľným univerzálnym bleskom, silným signálnym tónom (nastaviteľná hlasitosť) a zobrazením symbolov
zdroja signálu. Môže byť umiestnený na rôznych miestach v domácnosti, nezávisle od sieťového napájania (k dispozícii od roku 2021).
4 Prenosný vibračný prijímač / pager je možné používať s vnútorným stojanom, prenášať vo vrecku kabáta alebo pripnúť na odev.
Pager signalizuje vibráciami spolu s osvetleným symbolom používajúcim rôzne farby podľa rôznych indikácií. Jednotka je napájaná štandardnými (dodávanými) alebo
nabíjateľnými batériami (dodávanými s nabíjačkou (s príslušenstvom). Prenosný prijímač »si gnolux« má tiež zásuvku na pripojenie externej vibračnej podložky alebo
iných výstražných modulov.
5 Plug-In Prijímač indikuje signály silným svetelným bleskom a farebným LED displejom. K dispozícii je tiež zásuvka na pripojenie externej vibračnej podložky alebo
iných výstražných modulov produktovej rady Humantechnik.
6 Budík prijímača: Blikajúci budík a plný prijímač »signolux« v jednej jednotke. Signalizuje signály
jasnými LED diódami a extrahlasným zvukom.
K dispozícii je tiež zásuvka na pripojenie externej vibračnej podložky alebo iných výstražných
modulov produktovej rady Humantechnik.
7 Signolux Gateway vytvára spojenie medzi výstražným systémom signolux a internetovým
smerovačom. Sprístupňuje jednotlivé výstrahy systému signolux v mobilných sieťach, aby ich bolo
možné prijímať a indikovať pomocou vášho smartphonu alebo inteligentných hodiniek - v zásade po
celom svete.
Freewarová aplikácia pre inteligentné telefóny „Humantechnik: Alert“ je k dispozícii pre Android a
Apple v príslušných obchodoch s aplikáciami.
Prijímač S, žiarovka ako aj budík prijímača sú
k dispozícii tiež v bielom kryte.

Cenník RF bezdrôtových systémov Signolux
Názov položky

Obj. číslo

Cena s DPH

Vysielače
Akustický univerzálny vysielač

A-2656-0

119,00 EUR

Akustický univerzálny vysielač - biely

A-2656-W

129,00 EUR

Galvanický univerzálny vysielač

A-2655-0

119,00 EUR

Galvanický univerzálny vysielač - biely

A-2655-W

129,00 EUR

Dverové tlačidlo

A-2657-0

49,00 EUR

Dverové tlačidlo - biely

A-2657-W

59,00 EUR

Dverové tlačidlo/Privolanie osoby

A-2659-0

49,00 EUR

Dymový senzor

A-2638-0

179,00 EUR

alarmo

A-2681-0

149,00 EUR

alarmo

A-2681-W

159,00 EUR

Štandardný prijímač

A-2614-0

149,00 EUR

Prijímač S

A-2616-0

179,00 EUR

Prijímač S - biely

A-2616-W

189,00 EUR

Vibračno-zábleskový budík

A-2634-0

199,00 EUR

Vibračno-zábleskový budík - biely

A-2634-W

209,00 EUR

Gateway pre sieťovú komunikáciu

A-2675-0

209,00 EUR

Plug-in prijímač

A-2644-0

149,00 EUR

Plug-in prijímač - biely

A-2644-W

159,00 EUR

Vreckový prijímač

A-2619-0

149,00 EUR

Prijímače

Ostatné príslušenstvo a ich ceny na vyžiadanie.

Cenník platný od 1.5.2021. Predajca si vyhradzuje právo na zmeny cien.

