Sintony 60 en trådlös
säkerhetslösning för hemmet
LCD display
Sintony 60 Compact har en
stor LCD display som kan
visa två rader med 16 tecken
vardera samt en integrerad
knappsats. Knapparna har
bakgrundsbelysning. Panelen
visar också med 5 LED lampor
systemets viktigaste status;
Klar, Fel, Bortkoppla, Till och
Hemmasäker.
Trådlöst
Sintony 60 använder den senaste tekniken inom krypterad
trådlös kommunkation mellan
detektorer och centralapparat. Systemet känner av och
larmar automatiskt om exempelvis batterinivån är låg eller
någon försökt manipulera systemet eller dess delar.
Framtidsäkert
När du väljer Sintony 60 som
ditt hemmalarm behöver du
inte tänka på framtidens teknologi. Med Sintony 60 kommer du att kunna uppgradera
till det allra senaste och komplettera med fler funktioner
och produkter i takt med att
Siemens introducerar dem.
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Välkommen hem!
Siemens produkter för hemmet sträcker sig från spisar, diskmaskiner och tvättmaskiner till mindre hushållsapparater såsom
mikrovågsugnar, strykjärn, dammsugare och trådlösa hemtelefoner. Flertalet av Siemens hushållsprodukter har vunnit pris för
både design och funktion. Nu finns ytterligare en kvalitetsprodukt från Siemens för hemmet, ett trådlöst larmsystem framtaget med samma krav på kvalitet och design som övriga Siemens
produkter. Förbättra säkerheten i ditt hem med en simpel installation av bara ett enda enkelt larmsystem!
Sintony 60 Compact är en kompakt centralapparat med inbyggd
telefonuppringare som ringer upp inprogrammerade telefonnummer. Den har även en inbyggd siren. Perfekt för villan då
ingen kabeldragning är nödvändig eftersom systemet är trådlöst.
Hemmalarm ”plus”
Sintony 60 är så mycket mer än bara ett inbrottslarm. Du kan
även få larm exempelvis vid vattenläckage, brand eller till och
med om din kylskåpsdörr står öppen. På så sätt försäkrar du dig
om att skador upptäcks i tid och du kan minimera skadekostnaden. Utöver det kan du dessutom kontrollera belysning, garagedörr eller ett värmesystem med samma knapp på centralapparaten eller med hjälp av fjärrkontrollen. Tre larm kan dessutom
förprogrammeras (brand, panik och sjukvård).

Sintony 60 en trådlös säkerhetslösning för hemmet
Grundfunktioner
• 8–16 sektioner/ 2 områden
• 4–8 programmerbara utgångar
• Max 8 oberoende manöverpaneler
• 100 användarkoder
• 250 händelser i minnet
• Integrerad uppringare
• Trådlöst eller trådbundet
• 8 tidsscheman
• Vattentät fjärrkontroll (IP65) med
5 funktioner
• Protokoll: SIA, Contact ID, Hemtelefon,
• Modern design som lätt kan kundanpassas med utbytbar front (finns i
8 färger som säljs separat)
Tillval centralapparat
• GSM sändare
• Audio verifikation
• Extern manöverpanel
• Vertikalt montagekit
• Extra reläutgångsmodul

Gundpaketet SI60 innehåller
• 1 st Centralapparat
• 1 st Magnetkontakt
• 2 st IR detektorer
• 1 st Fjärrkontroll
• Komplett med alla tillbehör som
batterier, skruvar, manualer och
motstånd.
Extra SiWay™ Trådlöst tillbehör
• Rörelsedetektor (med fresnell)
• Rörelsedetektor (med svart spegel)
• Rörelsedetektor (360°, TA)
• Magnetkontakt
• Glaskrossdetektor (akustisk)
• Rökdetektor
• Vattendetektor
Snabbfakta,

Sintony 60

En centralapparat för säkerhet, trygghet och
komfort
Framtidssäker och högpresterande teknologi
från Siemens
Passar alla typer av familjer, stora som små
Användar- och installationsvänligt
Möjlighet till personlig design av centralapparat
och fjärrkontrol

Trådlösa tillbehör

SI60 Centralapparat

Fjärrkontroller
www.siemens.se/sbt

