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R E K L A M A

Nowy produkt firmy 
Elbro umożliwia zabezpie-
czenie każdego pomiesz-
czenia, w którym mamy 
dostęp do linii telefonicz-
nej. Ideą tego alarmu jest 
proste i pewne powiado-
mienie o wejściu osoby 
niepożądanej do danego 
pomieszczenia. Urządzenie 
podłączane jest do gniazd-
ka telefonu stacjonarnego 

Domowy alarm
z powiadomieniem

Nie wszyscy czujemy się całkowicie bezpiecznie w swoich domach. 
Najbardziej boimy się włamań i napadów. Dlatego powstają 

zamknięte osiedla strzeżone przez kamery i strażników, w domach 
montowane są nowoczesne systemy antywłamaniowe, w drzwiach 

pojawiają się sztaby i specjalne zamki. 

Charakterystyka:
– wbudowany czujnik PIR do 

wykrywania ruchu,
– kąt widzenia czujnika 140 

stopni w poziomie i 90 stopni 
w pionie, zasięg 7m, 

– wbudowana syrena 125dB 
włącz/wyłącz, 

– czterocyfrowy PIN dezaktywa-
cyjny, 

– wbudowany dialer, 
– można zaprogramować 3 

numery telefonu, 
– powiadomienie na telefony 

stacjonarne i komórkowe, 
– bardzo łatwy montaż, 
– niski pobór baterii, 
– sygnalizacja świetlna niskiego 

stanu baterii, 
– certyfikat CE, 
– zasilanie alarmu: 4 x AAA 

(cienkie paluszki) – brak 
w zestawie,

– wymiary alarmu 170x50x70 
mm

Dodatkowe informacje
Dystrybutor: Astat sp. z o.o.,

ul. Dąbrowskiego 441, 60–451 
Poznań, tel. 061 848 88 71, 

fax: 061 848 82 76,
e–mail: info@astat.com.pl,

www.astat.com.pl.

lub do aparatu posiadają-
cego wyjście. Uruchomie-
nie alarmu następuje po-
przez wciśnięcie klawisza 
„0”. Od tego momentu 
mamy około 30 sekund 
na wyjście z zasięgu pola 
widzenia czujnika ruchu 
PIR. Dezaktywacji urządze-
nia dokonujemy wbijając 
4–cyfrowy kod PIN, który 
sami wybieramy (nie uży-

wając „0”) zaraz 
po zamontowaniu 
baterii.

A l a r m  m a 
możliwość nagra-
nia wiadomości 
głosowej. Nagra-
nie przykładowej 
treści: włamanie, 
proszę interwe-
niować ,  nagry-
w a m y  m ó w i ą c 
bezpośrednio do 
w b u d o w a n e g o 
mikrofonu. Tak 
nagrana wiado-
mość zostaje od-
tworzona w po-
łączeniu telefo-
nicznym z trzema 
numerami telefonicznymi. 
Mamy możliwość zapro-
gramowania do trzech 
numerów telefonu, przy 
czym pierwszy jest naj-

ważniejszy,  bo zostaje 
wybrany zanim zostanie 
uruchomiona syrena alar-
mowa. Aparat wybiera 
każdy z zapisanych nume-
rów telefonów do skutku, 
aż nastąpi połączenie.

Wbudowana  syrena 
o głośności 125 dB może 
być opcjonalnie wyłączo-
na. Pozwala to na ciche 
powiadomienie właściciela 
o włamaniu. Syrena nie 
wyje ciągle, działa przez 
30 sekund i wyłącza się. 
Po wykryciu kolejnego 
ruchu załącza się ponow-
nie.
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