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Tekniska och fysiska specifikationer.

 
Anslutningar på kretskortet
– Simulerad PSTN (40 V)  
– 8 ingångar 
– 2 reläutgångar 
– Seriellt gränssnitt
– Strömförsörjning
– Antennkontakt
 
Strömförsörjning
7,2–28 VDC matas från centralapparat
eller egen adapter.

 

Normal strömförbrukning:
80 mA vid 15 VDC  

Max. strömförbrukning:
250 mA i korta intervaller (<1 sek.)  
 
Miljökrav
Temperaturområde: -10 till +50 °C  
Fuktighet: 10 – 90 % RH   
 
Storlek
BxHxD: 79x105x25 mm
 
Antenn
Extern antenn (2G/4G):
900 MHz/1800 MHz/2100 MHz 
För montering på vägg, 
med 75 cm antennkabel

 

 
Tilläggsutrustning
Kan vid behov kompletteras med 
antennförlängning, antenner för 
utomhusbruk, riktantenn m.m.
Se www.addsecure.se för fullständig 
översikt.

 

Levererar effektiv och säker 
kommunikation till de allra flesta 
larmcentraler. Många gränssnitt
och anslutningsmöjligheter.

 
Övervakning och kommunikation 
Kommunikationen kontrolleras 
kontinuerligt via mobilnätet. 
Stöder 3 minuters, 30 minuters 
och 25 timmars felrapportering.

Larm- och driftmeddelanden kan 
enkelt styras till önskad larmcentral, 
kundens egen mobiltelefon, e-post 
eller AddView.

Lokal indikering av signalstyrka 
och kommunikationsfel.

Alla sändare tillverkade efter 
oktober 2017 kommunicerar både 
via GSM- (2G) och LTE-nätet (4G).

Airborne DC8 väljer det mobilnät 
som är tillgängligt och ser till att 
larmet alltid överförs till valda 
mottagare.

 
  

  

 

 

 
 

 
 

 

In- och utgångar
 

Åtta ingångar för larmmeddelanden 
från digitala utgångar, reläutgångar 
och analoga temperatur- och 
fuktgivare. 

Två reläutgångar för styrning av 
tekniska installationer.

 

 

 

Dialer  Capture
Digitaliserar larmprotokoll som SIA, 
Contact ID med flera från inbrottslarm 
med inbyggd uppringare. 

 

 
 
Fjärrprogrammering och service
Airborne DC8 stöder fjärrprogram-
mering av mer än 80 olika 
centralapparater.

Lämplig för installationer i 
kommunala och kommersiella 
anläggningar. Integreras i 
larmsystemets centralapparat 

  

 

 
Tillämpningar
Specialanpassad överföring av 
larm från butikskedjor, sjukhus, 
myndigheter och kommunala 
institutioner. 

 

 
 

Brand- och inbrottslarm 

Sändaren kan anslutas till både 
serieportar, traditionella 
larmutgångar och kopplings-
tonbaserade larmsystem, vilket 
gör att enheten med fördel kan 
användas av flera typer av 
larmsystem samtidigt.

 

 

Tekniska larm
Airborne DC8 används också för 
överföring av temperatur- och 
fuktlarm. Exempel på användnings-
områden är datorrum, kylrum eller 
pumpstationer. Givare kopplas 
direkt till sändarens ingångar och 
visas i form av SMS, e-post och/eller 
i AddView. 

  

  
   

 
  

 

Godkänd för företag som löper 
särskilt hög risk för inbrott
Airborne DC8 är godkänd för 
överföring av inbrottslarm upp 
till Larmklass 2, förutsatt att den 
använder ett godkänt kabinett 
och strömförsörjning. 

   

 
  

Enkel att montera, stabil drift med
många funktioner.

 

 
Maximal tillgänglighet 
och säkerhet
Airborne DC8 använder mobilnätet 
som kommunikationskanal. 
Den använder LTE (4G), GPRS (2G) 
och SMS i kombination med roaming 
med flera operatörer. Detta bidrar 
till maximal kvalitet och stabilitet.

  
 

  
  

  

 
Flexibel
Sändarens mjukvara uppdateras 
vid behov av vår support. Anledningen 
kan t.ex. vara förändringar i 
mobilnätet eller nya funktioner.

 
 

   
 

Ökad säkerhet och övervakning för 
analog larmöverföring
Sändaren genererar en simulerad 
telefonlinje (PSTN) för central-
apparater med inbyggd uppringare. 
Analoga protokoll digitaliseras och 
överförs digitalt.

 
 

 
 

 
 
Smidig och praktisk
Snabb och enkel installation med 
automatisk konfiguration. En 
montör kan utföra installation och 
funktionstest oberoende av tredje-
partsleverantör. Sändaren ryms i 
de flesta centralapparater på 
marknaden.

Kan spänningsmatas via kundens 
larmutrustning. Flexibel 
driftspänning mellan 
7,2 VDC – 28 VDC.
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