MINIAIR
De kleinste alarmoverdrager op de markt

Onze MiniAir is de kleinste
alarmoverdrager op de markt.
V ia o n ze Wo rl dS I M m aakt het
gebruik van alle beschikbare
mobiele netwerken om een alarm
door te zenden van een beveiligd
pand naar een smartphone.
Hierbij wordt een sleutelhouder
gealarmeerd.
Het is ontworpen voor de particuliere markt als een
betaalbare upgrade voor alarmsystemen zonder
doormelding naar een alarmcentrale. De MiniAir
past in bestaande of verouderde alarmpanelen.

De MiniAir omarmt de smartphone-revolutie
en biedt een gebruiksvriendelijke app voor
eindgebruikers aan. Met deze app kan de
eindgebruiker het alarm in- en uitschakelen,
gebeurtenislogboeken
bekijken
en
pushmeldingen ontvangen wanneer een alarm
geactiveerd wordt.
Met de MiniAir kunnen eindgebruikers er
ook voor kiezen om de alarmcentrale in te
schakelen om hun woning te beveiligen.
Zoals alle CSL-producten, wordt de MiniAir
ondersteund door het Gemini Global
Platform; een stabiel platform dat continuïteit
garandeert. Gemini controleert de volledige
signaleringsroute en zorgt daarmee voor een
betrouwbare doormelding van alarmsignalen.

app voor eindgebruikers
• Gebruiksvriendelijke
met pushmeldingen

•
Kan worden gebruikt voor zelfmonitoring of voor
• volledige
alarmcentrale connectiviteit
via Dial Capture (oproepregistratie) of een
• Werkt
output activering
Wordt op bestaande alarmpanelen aangesloten
• met SIA, CID, PSTN-modem of I/O’s

Op afstand in- en uitschakelen en de mogelijkheid
om gebeurtenislogboeken te bekijken

•

Standaard voorzien van WorldSIM voor meer
betrouwbaarheid en vermindering van valse
alarmen

• Kan worden gebruikt als EN SP2
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Eindgebruikers-app

Terugkerende inkomstenstroom

Biedt toegang tot de smartphone
-app waarmee uw klanten hun
alarminstallaties vanuit de palm van
hun hand kunnen bedienen

Ben verzekerd van terugkerende
inkomsten bij klanten zonder
alarmcentrale-aansluiting en
verhoog zo uw bedrijfswaarde!

Eenvoudige installatie

WorldSIM

MiniAir wordt vooraf geconfigureerd
voor een snelle en eenvoudige
‘plug-and-play’-installatie

Selecteert het sterkste netwerk om
downtime te verminderen en de
optimale GPRS dekking
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