Systemy alarmowe nowej generacji

PRiMA

Prosty
Przyjazny
Funkcjonalny
Nowoczesny system alarmowy
PRiMA to prosty w obsłudze i łatwy
w instalacji system alarmowy nowej
generacji. Wbudowany komunikator GSM
oferuje funkcje monitoringu, powiadamiania
oraz zdalnego sterowania za pomocą
telefonu komórkowego lub aplikacji
Android PRiMAgo!

Wykrywanie włamania

Zagrożenie pożarem

Zalanie wodą

Niebezpieczne gazy

System PRiMA

POWIADAMIANIE
AUDIO I SMS

Rodzina systemów PRiMA pozwala dopasować rozwiązanie adekwatne
do potrzeb - od prostych urządzeń przeznaczonych do zabezpieczania
najmniejszych obiektów, po rozbudowane i wszechstronne urządzenia
spełniające oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników.

sms

MONITORING
CONTACT ID

ZDALNE STEROWANIE

PROGRAMOWANIE GPRS

ZASILACZ 2A

WEJŚCIA 1...8

MANIPULATORY

WYJŚCIA 1...6
MODUŁ WEJŚĆ EXT-Z8

WEJŚCIA 9...16

Cechy systemów z rodziny PRiMA:
szybka, prosta instalacja - magistrala z funkcja autokonfiguracji manipulatorów i modułów rozszerzeń,
łatwe programowanie za pomocą manipulatora lub programu PRiMAtool,
możliwość zdalnego konfigurowania i diagnostyki systemu przez GPRS1,
graficzny interfejs użytkownika zapewniający intuicyjną i przyjemną obsługę systemu,
funkcje zdalnego powiadamiania (SMS, audio) oraz monitoringu (Contact ID, SMS)1,
zdalne sterowanie systemem za pomocą telefonu komórkowego i smartfona Android
(bezpłatna aplikacja PRiMAgo!)1,
funkcje testów ułatwiające weryfikacje systemu: testy wejść, wyjść, monitoringu i powiadamiania,
wygodne narzędzia zarządzania kartami Pre-paid (sprawdzanie konta, doładowanie)1,
możliwość aktualizowania oprogramowania bez konieczności demontażu urządzeń.
1

w systemach ze zintegrowanym komunikatorem GSM

Porównanie urządzeń PRiMA

Maksymalna ilość wejść
w systemie
Ilość wejść płyty głównej
Wbudowany komunikator GSM
Ilość wyjść (wysokoprądowe
+ niskoprądowe OC)
Ilość stref, podstref
Wydajność zasilacza
Pojemność pamięci zdarzeń
Timery z programowaniem
tygodniowym
Szybkie sterowanie
urządzeniami (wyjścia)
Maksymalna ilość
manipulatorów
Maksymalna ilość modułów
wejść EXT-Z8
Powiadamianie - ilość numerów
Powiadamianie SMS
Powiadamianie audio
Zdalne sterowanie systemem
Zdalne sterowanie
urządzeniami (wyjścia)
Programowanie GPRS
Obsługa kart Pre-paid
Obsługa za pomocą
Kompatybilne manipulatory
Kompatybilne rozszerzenia
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PRiMA64 LCD1

PRiMA LCD1

PRiMA LCD1,
PRiMA6 LCD

PRiMA LCD1,
PRiMA6 LCD
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Możliwość wzajemnej zmiany oprogramowania (Firmware) manipulatorów PRiMA64 LCD i PRiMA LCD
pozwala wykorzystać te same manipulatory zarówno w systemie PRiMA64 jak i PRiMA6/12/16.
2
Dostępność modułu EXT-PGM przewidywana na IV kwartał 2015 r.
1

O firmie
GENEVO to w 100% polskie przedsiębiorstwo, projektujące i produkujące zaawansowane technologicznie, elektroniczne urządzenia alarmowe. Bliski kontakt z wieloma profesjonalistami zajmującymi się instalacja systemów alarmowych, pozwolił nam precyzyjnie zidentyfikować obecne i przyszłe potrzeby rynku zabezpieczeń. W naszych produktach skupiamy się na maksymalizowaniu
korzyści płynących z wykorzystywania zdobyczy nowoczesnej technologii. Zintegrowany komunikator bezprzewodowy, możliwość sterowania systemem za pomocą aplikacji Android, czy graficzny, animowany interfejs użytkownika z przyjaznymi ikonami,
to tylko niektóre z rozwiązań wyróżniających produkty GENEVO na tle konkurencji.

Naszą misją jest dostarczanie przyjaznych użytkownikowi, niezawodnych urządzeń zapewniających
poczucie bezpieczeństwa, których codzienne użytkowanie jest nie tylko łatwe, ale i przyjemne.
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