
For a safer and smarter world

DALM IP Communicator har dubbla 
kommunikationsvägar och används som 
extern larmsändare i drift-, brand- och 
inbrottslarm. Telelinjeutgången  hanterar 
analogt larmprotokoll från anslutet 
inbrottslarm och konverterar till TCP/IP-
protokoll för över föring till larmcentral. DALM 
har ingångar för larm och  utgångar som 
kan fjärrmanövreras. 

DALM ger enkel fjärraccess till anslutet 
inbrottslarm och vissa brandlarm. Med det 
inbyggda roamande SIM-kortet ges optimal 
säkerhet och tillgänglighet. Dessutom 
ges tillgång till nya säkerhetstjänster som 
t ex EagleEye Kundapp med bildvisning 
från anslutna kameror, fjärrstyrning och 

larmbesked direkt i kundens mobil, läsplatta 
och dator. Lösningen innebär att ett gammalt 
larm blir som nytt, för såväl företags- som 
privatkunder. 

I vår användarvänliga webbportal 
EasyWebManager anger du som installatör 
vilken larmklass som ska användas och om 
EagleEye ska aktiveras. All datatrafik ingår 
till en fast månadsavgift. Flexibelt, enkelt och 
kostnadseffektivt. Avgiften debiteras dig som 
installatör och du debiterar slutkunden via det 
tjänsteavtal ni tecknat. Alternativt faktureras 
slutkunden direkt. 

Se produktvarianter på nästa sida →

DALM as a Service
När det analoga telenätet avvecklas krävs nya lösningar. Många 
bävar inför omfattande investeringar, helt i onödan. DALM IP 
Communicator digitaliserar befintliga analoga larm och öppnar 
helt nya och betydligt mer kostnadseffektiva möjligheter. Lösningen 
levereras som en tjänst som vi kallar DaaS – DALM as a Service.
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Produktvarianter DALM IP Communicator

INSTALLATÖR EWM
• Konfigurering DALM
• Driftsättning
• Fjärrprogrammering
• Statuskontroll

V4 IP-PROTOKOLL V4 IP-PROTOKOLL

LARMCENTRAL

KUNDAPP

Larmklass 1-4
Brand

E-post/Pushnotis
SMS
Voice
Fjärrstyrning

Tele in

Utgångar

LARMSYSTEM

SIA 
CONTACT-ID 
ROBOFON

Dialer capture

8 ingångar

4 utgångar

E-SIM

WAN
Internet

INTERNET

Levereras komplett 
med kretskorts hållare 
och antenn med 0,5 
meter antenn kabel. 
Enheten spännings matas 
normalt från befintlig 
larmanläggning.

Egenskaper:
• Teleutgång för konvertering av SIA (nivå 

1-3), SIA Hex, Contact ID och Robofon
• 8 st ingångar
• 4 st fjärrstyrningsbara utgångar
• Integrerat IP larmprotokoll V4
• TCP/IP larmöverföring via fasta Internet 

och/eller 2G, 3G eller 4G till larmcentral 
och/eller EagleEye

• Kontinuerlig funktions- och 
förbindelseövervakning genom pollning 
mellan DALM och larmcentral

Levereras komplett 
med plastkapsling och 
antenn med 0,5 meter 
antenn-kabel. Enheten 
spännings matas  
normalt från befintlig 
larmanläggning.

Levereras med plåtkapsling 
och spänningsaggregat 12V 
DC 1A och antenn med 0,5 
meter kabel. Aggregatet 
har separat övervakning av 
230 VAC och batteristatus. 
Plats för 7,2 Ah batteri.

Levereras med 
plåtkapsling och 
strömförsörjning 12V DC 
1A med laddfunktion. 
Levereras med 1,2 Ah 
batteri och antenn med 0,5 
meter kabel.

Teknisk beskrivning
Matningsspänning 10-30 VDC 
Strömförbrukning      13,7  VDC        27,2VDC 
Singel larmväg             ca150mA        ca75mA 
2G/3G/4G 
Dubbla larmvägar     ca210mA     ca105mA

Certifieringar
EN50136, EN50130, EN54-21

EWM
Hanteras i webbportalen 
Easy Web Manager.
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