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 FÖrdelAr Användningsområden egenskAper speciFikAtioner

 certiFieringAr och regulAtoriskA krAv

EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011

tekniska och fysiska
specifikationer.

Anslutningar
-Simulerad annalog telefonton (40 VDC)
- 2G, 3G, SMS och UMTS
- 2 in/utgångar 
- Antennkontakt SMA (hona) 
  900 MHz / 1800 MHz / 2100 MHz 
- Strömadapter

Normal strömförbrukning 
85mA@15VDC 
Max strömförbruking
500 mA i korta intervaller (< 1 sek) 
Backupbatteri (2200 mAh NiMH)

Protokoll
- Antenna/CPC och P100 

Strömförsörjning
- Med batteri:12-28VDC eller 11-      
  20VAC 0V 
- Utan batteri +10-28VDC eller     
   8-20VAC  
- 10 Batteritimmar 

Miljövariabler
Temperatur  -10 till + 50 °C 
Fuktighet: 10 - 90%, RH

Kapsling
-Stål 

Dimentioner
- 140 x 140 x 50 mm (H x W x D)
- Vikt: 580g

Funktionsrik, kompatibel och robust.

 

Övervakning och  
kommunikation
Testlarm sker var 25:e timme. 

Addsecure Hisslarm Mini innefattas av 
GPRS/2G/3G och SMS med Roaming 
mellan olika plattformar, dessutom med 
alla operatörer i Sverige, detta för att 
säkerställa att larm kommer fram.
 
Dial Capture
Digititaliserar hisslarmprotokoll P100 
och antenna ( CPC ).  
 
Kompatibel med AddSecure hisslarm tal 
paneler.  

In- och utgångar
Två ingångar som te.x användas vid
övervakning av dörren eller 
säkerhetsrelä; hissen eller plattform. 
En eller båda ingångar kan 
programmeras för att kontroll av 
utgångarna på en transistor /
öppen kollektor.

Robust och kompakt
Larmsänadrens kapsling är i stål vilket 
innebär att den kan monteras på många 
olika ställen.

Fjärrprogramering och service
Airborne Mini används också till 
serieport och modembaserade 
fjärrstyrningsprogram och service av 
extern utrustning.

Den passar hisslarm, lyftplattformar, 
passersystem,  offentliga platser.

Hisslarm och  
lyftplattformar
Airborne Hisslarm Mini är en kompakt 
larmsändare som kan användas för 
lyftplattformar tillsammans med 
AddSecures talpaneler och digitalisering 
av larmsignaler. 

Airbonre Hisslarm Mini är även 
kompatibelt med SafeLine 3000 hisslarm.

Porttelefon
Används som talkommunikation vid in 
och utpassering genom entré.

Nödtelefoni
En robust talkommunikation på  
offentliga plater som t.ex på toaletter.

Praktisk, pålitlig och smidig.

Praktisk
AddSecure  Airborne Hisslarm Mini 
ersätter traditionella fastlinjebaserad
larmsändare till en digitalt simulerat 
tonval med en möjlighet för talfunktio-
ner via mobilnätet. 

Pålitlig
Driftsäker med hela  AddSecures 
plattform.
 
Smidig 
Snabb och enkel installation, med
automatisk konfigering.
Larminstallatören utför installtionen och 
funktionstestet på installtionsplatsen.

Strömförsörjningen sker från 
kundutrustningen.
Flexibel driftspänning mellan
12 VDC -28 VDC / 11 VAC 20 VAC.
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