Les nostres innovacions per descobrir
DAITEM: DES DE FA 35 ANYS

P R OT E G I R
C O N N E C TA R
FIABILITZAR

La tecnologia DAITEM
Twin Band: transmissió de dades en paral·lel i duplicat per
obtenir una ﬁabilitat total.
2 bandes de 433 i 868 MHz funcionant en paral·lel
* Tecnologia patentada
Aquesta tecnologia permet ubicar els detectors allà on són més
eﬁcaços per a la seva protecció i tranquil·litat.
Rolling Code i encriptació de dades: tots els teclats i
transmissions estan protegits contra la cerca sistemàtica de
codis d’accés.
* Tecnologia patentada. 4 funcions d’autoprotecció contra els
sabotatges.
Twin Power: Piles duplicades per dins per a una ﬁabilitat
total i una continuïtat d’alimentació elèctrica.* Tecnologia
patentada.
Totalment modulable, a la seva mesura.
4 nivells d’alarma des de la dissuasió en el perímetre exterior
ﬁns a la intrusió conﬁrmada.
Nivells temps,disuasio, combinada ﬁns in tot de porta
Protecció contra la coacció
Medalló per a persones grans estanc i encès de llums
Protecció completa del perímetre exterior de la seva casa
Encesa de llums automàtica i aplicacions domòtiques
Captació d’imatges i visualització a distància, d’alta
qualitat
Protecció contra fums i riscs d’incendis
Manejament del sistema a distància
Instal·lació sense obres ni molèsties feta sols per professionals
de la seguretat
Manteniment senzill per professionals de la seguretat
Garantia del fabricant. Consulteu-ne les condicions.
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NOVA
LÍNIA DE PRODUCTES
PER RECOLZAR ELS
NOSTRES VALORS
DE MARCA
Actual i duradora, la nostra nova oferta de
productes reflecteix la visió de la nostra marca i
l’alt nivell de qualitat dels seus productes.
Natural i ambiciosa, genera una interacció natural
entre les necessitats de seguretat de les persones i el
més alt nivell de protecció que s’aconsegueix.
Reflex d’una tecnologia al servei de l’ésser humà, del
seu benestar, de la seva tranquil·litat.
Coherent i distintiva, es desglossa en eines clares i
eficaces que representen els nostres valors, que són
també els seus.
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—
La gamma e-Nova es caracteriza per la seva tecnologia
contemporània, que permet demostrar les seves capacitats
i ofereix un nivell de protecció òptim i a la mida.

LA GAMMA E-NOVA,
SEGURETAT I ADAPTABILITAT

COMANDAMENTS

DETECCIÓ INTERIOR

DETECCIÓ perimetral
de l’EXTERIOR

—

—

—

Teclat de veu, amb un lector de
targetes d’identificació i detector
d’enfocament

Detectors de moviment per a espais
de vida o de treball, passadissos
i protecció tipus cortina, portes de
vidre,

Detectors de moviment exterior
especial per a animals.

—

—

Comandaments a distància amb
4 o 8 funcions, exterior i retorn
d’informació per a l’alarma iels
automatismes

—

Detectors de moviment exterior de
façana 2 x 12 m amb detecció digital

Detectors d’ apertura
multicontacte.

—

DISSUASIÓ / ALERTA

GESTIÓ i TRANSMISSIONS

—

—

Sirena-flaix
Sirena
flaix exterior
—

Centrals
de
C
t l amb
b 4 mòduls
òd l d
transmissió i imatges integrades

Sirena-flaix exterior vocal

—

—

4 transmissors d’ alarma en
imatges per separat

Sirena interior
—
Sirena d’interior amb missatges
vocals de dissuasió

Barreres d'infrarojos exteriors de fins
a 60 metres de longitud que creen
un vertader mur electrònic

GPRS / GSM
ADSL
RTC
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—
GAUDEIXI A LA SEVA TERRASSA, A LA PISCINA
O AL PORXO AMB L’ALARMA ACTIVADA.

PER A UNA DISSUASIÓ
GRADUAL DE FINS A 4 GRAUS
Prealerta d’exterior, dissuasió, prealarma
i intrusió confirmada

L’àmplia gamma de detectors per a
interiors i exteriors permet aportar
una resposta òptima i a la mida de
la protecció de persones i de béns,
inclosa amb la presència dels seus
ocupants.
Nivell de preavís ajustable sobre cada sensor
interior i exterior que permeten una dissuasió
gradual, per exemple:

› Prealerta d’exterior per a una detecció
externa en el límit de la propietat.
› Dissuasió per a una detecció externa
propera a l’habitatge.
› Prealarma per a una detecció perifèrica.
› Intrusió per a una detecció confirmada.

Dotada d’un flaix lluminós, el
volum del mòdul de la sirena
externa i la durada de la seva
alarma sonora, en funció del
comportament i el lloc on els
intrusos són detectats
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UNA GESTIÓ INTUÏTIVA
I ERGONÒMICA
DEL SEU SISTEMA
D’ALARMA LOCAL
ELS COMANDAMENTS A DISTÀNCIA
UN RETORN D’INFORMACIÓ
Després de cada alerta, un indicador lluminós mostra que l’ avís
ha estat rebut i verificat.

Els comandaments a distància
avançats i adaptats a cada
usuari permeten als clients una
comoditat d’ús òptim.
Claus magnètiques que permeten
manejar distints sistemes de
seguretat Daitem.

—
Comandaments a distància: 2, 4 i 8 funcions de retorn d’ informació

ELS TECLATS DE VEU SÓN PER
A MÉS COMODITAT D’ÚS
El teclat amb veu confirma cada sistema de control. En un lloc poc
il·luminat la llum de fons de les tecles de control s’activa de forma
automàtica quan una persona s’aproxima al teclat.

BIP,
MARXA / PARADA
PARCIAL 1,
SORTIDA
8 OBERTA
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UNA GESTIÓ INTERACTIVA
DEL SEU SISTEMA D’ALARMA
A DISTÀNCIA
Per mantenir l’esperit lliure, en qualsevol lloc on es
trobin, els clients tenen la possibilitat de comunicar-se
de forma permanent amb el seu sistema d’alarma.

?

—

INFORMAR-SE
› Conèixer la configuració del seu sistema.
› Conèixer l’estat del seu sistema.
› Tenir accés al diari de bord del seu sistema.
—

DIRIGIR
› Posar en marxa i adaptar el sistema.
› Inhibir / reactivar un producte.
› Activar els controls de comandament.
› Gestió dels codis d’accés.

PROTEGIR

› Gestió d’autoritzacions d’accés a distància.
—

VEURE

CONNECTAR

› Veure en directe els vídeos sol·licitats.
› Veure en directe la casa protegida amb alarmes,
arran d’un esdeveniment o sols per quedar-se
segur que tot va bé.

C/E

› Consultar els films d’alarmes arxivades.

Telèfon

› Sol·licitar els films de les alarmes addicionals.

SMS
MMS

8 | LA GESTIÓ DEL SEU SISTEMA D’ALARMA A DISTÀNCIA

UNA GESTIÓ FÀCIL I
FIABLE DEL SEU
SISTEMA D’ALARMA
A DISTÀNCIA
VERIFICACIÓ D’ INTRUSIÓ
PER IMATGES

La integració de detectors de captura d’imatge en el sistema
d’alarma permet la verificació local o remota.

La verificació del tret d’alarma, in
situ o a distància, respon a una
necessitat real de tranquil·litat.

VERIFICACIÓ DE DUBTE
PER VIDEO

Els productes i serveis Daitem
permeten a cada usuari
administrar el seu sistema, en
funció del seu mode de vida.

La integració de càmara de vídeo vigilància IP HD en el sistema
d’alarma permet una verificació per vídeo a distància.
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UNA GRAN FACILITAT
D’ÚS I DE MANTENIMENT
La programació dels sistemes d’alarma Daitem està pensada per
simplificar al màxim les intervencions dels professionals i sense
molèsties per a l’usuari.

—

PROGRAMACIÓ DES DE LA INTERFÍCIE
DE CONFIGURACIÓ RÀDIOCONNECTADA AL PC
I DEL SOFTWARE DE TELECONFIGURACIÓ TWINLOAD®
PC equip
de software de
TwinLoad®

UNA OFERTA DE SERVEIS
› Servei de gestió de vigilància amb serveis de
central receptora d’alarma i servei d’acudir
› Control permanent del bon funcionament del
sistema de seguretat
› Recepció d’alerta i d’imatge per: c/e, sms i
missatge de veu

› Guanya temps en les seves intervencions

› Recepció d’imatges al seu telefon 3 G i per
Internet

› No necessita tenir accés a la central,
Programació i actualització sense cable des d’un PC

› Treu fotos a distància per telèfon 3 G en
qualsevol moment

—

MANTENIMENT A DISTÀNCIA MITJANÇANT EL SOFTWARE
DE TELECONFIGURACIO TWINLOAD®

PC equip
de sofware
TwinLoad®

—

APRENENTATGE DELS PRODUCTES I PROGRAMACIO
DE L’AJUDA DEL TECLAT DE LA CENTRAL D’ALARMA

(

Instal·lació i manteniment
realitzat sols per empreses
professionals de tota seguretat,
formades per Daitem
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INTERFÍCIE DE CONFIGURACIO DE
RÀDIO PER A TWINLOAD®
SH801AX

COMANDAMENT A DISTÀNCIA 2
FUNCIONS DE RETROINFORMACIO
PER A L’ALARMA
SH602AX

› Facilitat d’ús gràcies al sistema sense cable
› Estalvi de temps durant la instal·lació

› Facilitat d’ utilització

› Facilitat i rapidesa d’intervenció

› Comoditat d’utilització gràcies als retorns
d’informació

› Una interfície de ràdio pràctica i quotidiana

SOFTWARE DE TELECONFIGURACIO
PER A INSTAL·LADOR TWINLOAD®
› Estalvi de temps durant la instal·lació
› Intervenció en el sistema sense desplaçament
› Software fàcil d’ús.
› Manteniment a distància sense molèsties

COMANDAMENT A DISTÀNCIA AMB 4
o 8 FUNCIONS DE RETROINFORMACIO
PER A L’ALARMA I ELS UTOMATISMES
SJ604AX | SJ608AX
› Un sol comandament a distància per controlar
el sistema d’alarma i l’automatisme del portal
Solarmatic
› Facilitat d’utilització
› Confort d’utiltizació gràcies als retorns
d’informació
› Comandament a distància: 8 funcions de
dimensions reduïdes
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TECLAT DE COMANDAMENT
I D’INFORMACIO

SIRENA INTERIOR
SH401AX | SH402AX

SH630AX
› 9 codis d’accés per als usuaris

› Facilitat d’instal·lació, en qualsevol altura
de fixació

› Confort d’utilització gràcies als retorns
d’informació

› Enfortiment de la dissuasió sonora a l’interior

› Confort d’utilització gràcies a la
retroil·luminació de les tecles de comandes

› De dimensions reduïdes i un disseny
contemporani

TECLAT DE VEU LECTOR DE
TARGETES D’IDENTIFICACIO I
DETECTOR DE PROXIMITAT

SIRENA-FLAIX EXTERIOR

SH640AX

› Facilitat d’ instal·lació en qualsevol altura
de fixació

› Facilitat i rapidesa d’utilització gràcies a un
lector de targetes integrat

› Enfortiment de la dissuasió sonora a l’exterior

› Confort d’utilizació gràcies al sistema d’alarma
per veu
› Confort d’utilització gràcies a la
retroil·luminació de les tecles de comanda

› Programació ràpida i sense cable

SH421AX | SH424AX

› Localització del lloc d’activació mitjançant
el flaix
› Programació ràpida i sense cable

Su Empresa Instaladora Oﬁcial Daitem

www.daitem.es

