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Vloupání.

Riziko stále stoupá. Vaše budoucnost závisí na Vaší volbě.

Vyberte si již nyní. Vyberte si INIM.

Protože jedině INIM přichází s nejlepším řešením.

INIM chce chránit Vaše bezpečí.

Přístup zamítnut. Vše je v bezpečí.

Nebezpečí je zažehnáno.

Vše je pod kontrolou.

GAME OVER
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Profil společnosti
Systém SmartLiving
Technologie
Ústředny
- SmartLiving 505 | 515 | 1050 | 1050L | 10100L

- SmartLiving 1050L/G3 | 10100L/G3 

Dotykové klávesnice
- Alien/S a Alien/G

LCD klávesnice
- Joy, nCode/G, Concept/G a Aria/HG

Proxi čtečky
- nBy

Příslušenství pro ústředny SmartLiving
- SmartLogos30M - deska hlasových zpráv

- Flex5 – vstupní a výstupní expandér

- Flex5/DAC - expandér s napěťovými výstupy

- IB-100 - I-BUS izolátor sběrnice

Sirény
- Ivy - venkovní zálohovaná siréna s majákem

- NRB100 - venkovní zálohovaná siréna v kovovém krytu

- Smarty - vnitřní siréna s majákem

GSM/GPRS připojení
- Nexus a Nexus/G - sběrnicový GSM/GPRS komunikátor

Připojení přes TCP/IP 
- SmartLAN/G - ethernet modul s web serverem

- SmartLAN – ethernet modul

Mobilní připojení
- Aplikace AlienMobile

Připojení přes Cloud
- Inim Cloud

Bezdrátové příslušenství pro ústředny SmartLiving
- AIR2-Aria/W - bezdrátová klávesnice

- AIR2-Hedera - venkovní bezdrátová siréna

- AIR2-BS200 - vysílač

- AIR2-DT200T - detektor s charakteristikou záclony

- AIR2-XIR200W - PIR detektor

- AIR2-XDT200W - dualní detektor

- AIR2-UT100 - univerzální vysílač

- AIR2-OTT100W / ODI100W - venkovní detektor

- AIR2-KF100 - klíčenka

- AIR2-MC100 - magnetický kontakt

- AIR2-MC200 - magnetický kontakt

- AIR2-FD100 - kouřový detektor

Spínané zdroje
- Spínané zdroje SmartLevel

- Moduly zdrojů a zdroje v krytu

Xline
- PIR detektor

- Duální detektory

INIM Software
- SmartLeague - programovací software

- SmartLook - dohledový software

- IP2RX - IP rozhraní mezi zabezpečovací ústřednou

a pultem centralizované ochrany.

Příslušenství
- KB100 - montážní podložka pod klávesnice Concept
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Vyberte si INIM, zvolíte si zaručenou bezpečnost.

Protože naším posláním je chránit.

Prostřednictvím naší nejmodernější patentované technologie nikdy nešlápnete

vedle. Stále nalézáme nová řešení pro zvýšení bezpečnosti.

Všechny naše produkty jsou vyrobeny v Evropě.

Od návrhu až po výrobu, přes testování až po uvedení na trh

krok za krokem, aby bylo dosaženo maximální kvality.

Made in Inim. Made in Italy.





SmartLiving

Systém SmartLiving je klenotem mezi systémy EZS a představuje platformu na které můžete
postavit systém domácí automatizace. SmartLiving reprezentuje nejmodernější technologie, které
se v současné době používají mezi zabezpečovacími systémy. Mozkem výzkumu a vývoje INIMu,
je tým profesionálů jejichž bezkonkurenční technické znalosti a know-how povyšuje systém
SmartLiving na perlu mezi ostatními systémy EZS .
• Snadná instalace, pokud se držíte jednoduché instalační příručky.
• Snadný pro uživatele, jednoduché ovládání pomocí ikon na klávesnici a hlasového průvodce.
• Snadný přístup k nejčastěji používaným operacím a snadnější pochopení celého systému.
Jednoduchost ovládání této ústředny v žádném případě nemá vliv na veliký potenciál
integrovaných funkcí.
I když tento systém byl původně navržen do obytných a malých komerčních budov, musíme
mít na paměti, že tento systém nám poskytne funkce, které nejsou normálně nabízeny pro tento
segment trhu. Funkce, jako například: klávesnicový interkom, programovatelné vstupně/výstupní
svorky, IP konektivita, hlasové menu přes telefonní linku, hlasové menu klávesnice, ikonové menu,
týdenní časovač s výjimkami, zastřežovací scénáře, zkratky pro klávesnice nebo čtečky, teploměr,
Text-to-Speech, jednoduché přehrání firmwaru v ústředně a periferiích a mnoho dalších
zajímavých funkcí.
I když zdaleka tento seznam není kompletní, budete mít aspoň trochu představu, co Vám tento
systém může nabídnout.
SmartLiving je v současnosti technicky nejmodernější systém a splňuje příslušné evropské
směrnice a normy. Systém má vydané prohlášení o shodě na základě testovacích protokolů
vydaných zkušebnou IMQ týkající se norem pro kategorii výrobků LVD (2006795/CE - Low
Voltage Directive), EMC (2004/108/CE, Electro-Magnetic Compatibility) a R&TTE (1999/5/CE -
Radio & Telecommunications Terminal Equipment Directive).
Systém SmartLiving je vždy o krok napřed, pokud se jedná o certifikaci výrobků.
Všechny modely řady SmartLiving jsou certifikovány v IMQ.
Řada SmartLiving je držitelem IMQ certifikací v souladu s evropskými normami EN50151-3 a
EN50131-6.
CE

EN50131-3
EN50131-6
CEI 79-2
CEB T014
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Technologie

První nadčasovou změnu v zabezpečovacích systémech uvádí na scénu firma INIM s nově navrženými zabezpečovacími
ústřednami, které jsou novou generací technologií a špičkou systémové architektury. Všechny komponenty systému jsou
navrženy tak, aby plně využívaly nejnovějších technologií mikroprocesorů, systémových sběrnic a komunikačních cest.
Výsledkem je řada skutečně inovativních produktů, jejichž designová technologická nadčasovost a výkon jsou více než jasné.
Elektronický zabezpečovací systém SmartLiving nabízí vyjimečné vlastnosti, které se zatím jen zřídka kdy využívají v privátní
nebo komerční sféře u menších systémů tohoto druhu. Tento optimalizovaný systém poskytuje prvotřídní funkce, jako jsou:
grafický display, Text-to-Speech, flexibilní hardware, hlas po sběrnici, IP konektivita.

VoIB
Technologie a komunikace. VoIB technologie umožňuje řízení systému a přenos hlasu po 
velmi rychlé sběrnici IBUS. Toho je dosaženo pomocí digitalizace a komprese hlasu, které umožňují 
vysílání datových paketů po sběrnici. Tato funkce umožňuje upgradovat již nainstalované hlasové 
systémy bez nutnosti dodání další kabeláže. Tato technologie je založena na komunikaci na I-BUS. 
VoIB je zkratka pro “Voice over I-BUS” (hlas po sběrnici I-BUS). Toto označení je odvozeno 
od VoIP technologie (“Voice over IP”), která umožňuje přenos hlasu přes protokol TCP/IP. 
Technologie VoIB umožňuje systému řízení funkcí, jako jsou klávesnice, interkom, hlas a ostatní 
důležité funkce.

Easy4U
Technologie a jednoduchost. Již od počátku si dala firma INIM za cíl, aby systém SmartLiving byl 
jednoduchý jak pro instalační firmu, tak pro koncového uživatele. Easy4U je založena na zvukových 
a vizuálních technologiích, které poskytují řadu operativních přístupů pro rozhraní mezi systémem a 
uživatelem pomocí “klávesových zkratek”. Vizuální průvodce využívá display pro poskytnutí informací v 
textové nebo grafické podobě. Jednoduchý grafický průvodce provede uživatele přes výběr možností. 
Programování je velmi jednoduché pomoci grafického rozhraní na PC. Další významnou funkcí je 
automatické nastavení vyvážení ve všech zónách, které jsou již zapojené z dřívější doby, bez nutností 
přepojení všech vyvažovacích odporů.

FlexIO
Technologie a Flexibilita. S touto technologií již nerozlišujete, jestli použijete vstupní nebo 
výstupní modul. Ve skutečnosti je technologie FlexIO založena na bázi svorek a zastává obě tyto 
varianty. Jinými slovy, počet zón a výstupů na expandéru je vymezen naprogramováním systému 
na dané aplikaci a nikoli předdefinován z výroby. Tento flexibilní hardware umožňuje pracovat 
se “zdvojenými zónami”. Další nezanedbatelnou výhodou FlexIO svorek je “free mapping”. Tato 
vlastnost Vám umožní jednoduše z ústředny zmapovat všechny periferie systému (klávesnice a 
expandéry) tak, aby instalátor mohl co nejlépe využít všech svorek, které vám tento systém nabízí.

Janus
Technologie a konektivita. Tato technologie je začleněna do karty SmartLan. Přidáním 
této karty do ústředny SmartLiving budete mít zajištěný “bezpečný přístup” do ústředny 
pomocí Internetu. Přístup do systému pomocí Internetu umožňuje komunikaci mezi Vámi a 
ústřednou pomocí virtuální klávesnice. Modul SmartLan také nabízí snadný vzdálený přístup, 
zasílání e-mailů a dat pomocí TCP-IP pro systémové informace a programování.

Inim Cloud
Technologie na cloudu. Služba Inim Cloud poskytuje uživatelům SmartLiving výjimečnou metodu 
správy systému přes internet. Pro připojení k Inim Cloudu není nutné provádět žádné změny v síti. 
Vše je jednoduše dostupné přes webový prohlížeč a aplikaci na chytré telefony. Uživatelům nabízí 
možnost přijímat okamžité upozornění na svých smartphonech a spravovat jejich systémy, stejně jako 
umožnit technikům neustále sledovat správnou funkčnost nainstalovaných systémů. Konfigurace plug 
& play, uložiště a síťová redundance, geografická replikace datových center, vzdálená správa systémů 
zabezpečení a domácí automatizace, programování funkcí přes Cloud, upozornění v emailu a aplikac, 
jednoduché a intuitivní webové rozhraní. Přístupnost vždy a všude, to jsou klíčová slova služby, která 
uživatelům a technikům poskytuje dokonalé dálkové ovládání.

SECURITY SYSTEMS



8

Verze ústředen
Základní deska je mozkem systému SmartLiving. INIM nabízí pět základních
modelů: SmartLiving505, SmartLiving515 a SmartLiving1050 s prostorem pro 7Ah
akumulátor a SmartLiving1050L a SmartLiving10100L s prostorem pro 17Ah akumulátor.
Rozsah nabízených systémů je od pouhých pěti svorek u systému SmartLiving505 až po
sto svorek u systému SmartLiving10100L.
Těchto pět ústředen je certifikováno podle EN50131-3 do stupně 3 a podle EN50131-6 do
stupně 2. Ústředny certifikované do stupně 3 podle EN50131-6 mají označení (“G3”) .

Inovativní BUS technologie
Zajímavostí je zavedení nového pojmu svorka, který je vlastností technologie FlexIO.
Tato revoluční koncepce pohledu na vstupy a výstupy umožňuje montážní organizaci
lepší přizpůsobení systému požadavkům zákazníka a co víc, nemáte potřebu mít skladem
několik typů modulů (vstupní, výstupní atd.). Předání systému koncovému uživateli je 
zjednodušeno použitím technologie Easy4U, která poskytuje uživateli jednoduché ovládání 
pomocí různých funkcí. Je možné využít hlasového průvodce, který Vás jednoduše zavede 
až ke zkratkám, kterým jsou přiděleny jednotlivé akce nebo scénáře. Těmto zkratkám 
můžete přiřadit celou řadu příkazů od kláves / karet, které budou méně pracné a zajistí 
méně chyb při zadávání více akcí. Tímto způsobem se dá zjednodušit ovládání systému jak 
pro instalátora, tak pro koncového uživatele.
Páteří tohoto systému je I-BUS, nejnovější generace komunikační sběrnice INIMu. I-BUS
může přenášet datové pakety velmi vysokou rychlostí a je zcela bezkonkurenční v oblasti
tohoto segmentu na našem trhu. Výkon a vlastnosti I-BUS umožňují hlasové přenosy,
které jsou zcela bez šumu. Toho je dosaženo použitím technologie VoIB (technologie
digitalizace a komprese hlasu) použité v komunikaci na sběrnici I-BUS. Tím nám odpadá
potřeba další kabeláže pro hlasové přenosy.
I-BUS umožňuje systému SmartLiving rozšiřovat se dle potřeby dané aplikace. Na sběrnici
I-BUS se zapojují klávesnice, expandéry, bezdrátové vysílače, GSM komunikátor nebo
sběrnicové sirény s majákem.
Ústředna SmartLiving umožňuje automatické načtení všech připojených periférií, tím
velmi zjednoduší konfiguraci systému.

SmartLiving505 board

SmartLiving515 board

SmartLiving1050 board

SmartLiving10100 board

SmartLiving
505|515|1050|1050L |10100L
1050L/G3|10100L/G3

EN50131-3
EN50131-6
CEI 79-2
CEB T014

SmartLiving1050SmartLiving515SmartLiving505

SmartLiving10100L
SmartLiving10100L/G3

SmartLiving1050L
SmartLiving1050L/G3

ÚSTřEDNy
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Systémové funkce a možnosti
V systému může být použit modul SmartLogos30M. Při použití tohoto modulu, který využívá technologii VoIB bude ústředna
SmartLiving rozšířena o velké množství pokročilých hlasových funkcí, které učiní z tohoto systému jedinečný průlomový
produkt na trhu v oblasti elektronických zabezpečovacích systémů. Maticová struktura je srdcem celého systému - umožňuje
provázání jednotlivých událostí s námi přednastavenými akcemi. Každá systémová událost může být propojena s libovolnými
výstupy, hlasovým vyvolávačem a ostatními akcemi. Do systému lze přistupovat pomocí uživatelských kódů, čteček karet /
klíčů. Každý kód / přívěšek / karta může mít přiřazený jeden z časovačů, který může být naprogramován pro zapnutí / vypnutí
jen v některých časových intervalech.
Systém SmartLiving může být nakonfigurován jako hybridní systém a to s ohledem na skutečnost, že je schopen pracovat jak s
tradičními drátovými komponenty, tak pomocí modulu Air2 s bezdrátovými periferiemi. Tento typ konfigurace bude integrovat
všechny nové generace bezdrátových technologií, které vám nabídne modul Air2.
Instalace GSM modulu vám poskytne další sdělovací kanál, v kombinaci s jedním z modulů SmartLAN/S nebo SmartLAN/G
vám umožní maximální konektivitu tohoto systému. Moduly SmartLAN/S nebo SmartLAN/G rovněž umožňují připojení
pomocí protokolu TCP/IP.
Tyto flexibilní možnosti připojení a komunikace poskytují tomuto systému další velmi pevný opěrný bod. Systém nabízí také
velké možnosti hlasového komunikátoru a podporu velkého množství komunikačních protokolů potřebných pro připojení
EZS k pultu PCO. Systém lze také sledovat a ovládat přes telefonní linku prostřednictvím SmartModemu nebo prostřednictvím
GSM komunikátoru Nexus pomocí SMS nebo na základě detekce volajícího. SmartLiving1050L a SmartLiving10100L skutečně nabízí
maximální možnosti připojení a komunikace dostupných na našem trhu.
Modul SmartLAN podporuje komunikaci přes TCP/IP. Modul SmartLAN/G může zasílat i e-maily s přílohami od každé události
v reálném čase po TCP/IP. Tento modul také umožňuje vzdálený upload / download a je v něm také vestavěn webový server,
který zajišťuje vzdálený přístup přes web do samotného systému. Webové rozhraní zobrazí virtuální klávesnici, která Vám
umožní pracovat se systémem odkudkoliv na světě, pokud jste připojeni na internet.
Ústřednu je možné programovat z LCD klávesnice nebo z PC použitím programovacího softwaru SmartLeague.
Programování z LCD klávesnice je velmi rychlé a jednoduché, při použití výchozího nastavení zcela eliminujete potřebu zadání
parametrů pro Hlasový vyvolávač a PCO komunikátor. Tato programovací metoda je velmi jednoduchá, protože operátor
je veden programováním pomocí jednoduché grafiky. Konfigurace systému z PC je naprosto bezproblémová, architektura
systému se vytváří metodou Cut-and-Paste a Drag-and-Drop, tím je práce instalátora maximálně zjednodušena.
Software SmartLeague nabízí inovativní metodu Text-to-Speech, která umožní pouhým napsáním slova převést tato slova na
hlasovou zprávu. Tato metoda eliminuje všechny problémy spojené s normálním nahráváním hlasu.

ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY
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Hlavní vlastnosti systému SmartLiving

SMARTLIVING

505 515 1050
1050L

1050L/G3
10100L

10100L/G3
Technické informace

Počet svorek využitelných v systému 5 15 50 100

Počet svorek v systému, které se dají přemístit 5 15 50 100

Svorky na základní desce (nastavitelné jako vstup nebo výstup) - 5 (0) 5 (0) 10 (5) 10 (5)

Programovatelné relé na základní desce 1 1 1 1

Počet programovatelných otevřených kolektorů na základní desce (max. zatížení) 2 (150mA) 2 (500mA)

Počet skupin 5 10 15

Rozšiřující reléový modul s napájecími svorkami (volitelné příslušenství) - - - Yes

Připojení pomocí IP (použit modul SmartLAN) Ano

Digitální komunikátor se SIA-P protokolem (SmartLan/S, SmartLan/G, Nexus/G) Ano

Instalace expandéru Flex5 do ústředny - - - Yes

Možnost připojení GSM komunikátoru Ano

Napájení 1.2A 1.2A 3A 5A

Port RS232 Ano

Teplotní senzor akumulátoru (ProbeTh - volitelné příslušenství) Ano

Dynamický test stavu akumulátoru Ano

Možnost upgradovat firmware Ano

Možnost upgradovat firmware periferních zařízení Ano

Kryt Kovový

Prostor pro akumulátor 7Ah 2x17Ah

Rozměry (VxŠxH) 305x220x80 mm 500x380x95 mm

Hmotnost bez akumulátoru 2.5 kg 2.5 kg 2.2 kg 5.1 kg 5.3 kg

Zařízení na sběrnici I-Bus

Automatické vyhledání zařízení na sběrnici I-BUS Ano

Počet podporovaných klávesnic Joy, nCode/G a Concept v systému 5 10 15

Počet čteček nBy podporovaných systémem 10 20 30

Počet expandéru Flex5 5-svorek 4 10 20 40

Siréna Ivy-B 10

Počet bezdrátových vysílačů Air2 (s automatickým vyhledáváním kanálů) 4 10 20 30

Nexus GSM/GPRS komunikátor 1

Air2 bezdrátové zařízení

MC100 a MC200 magnetické kontakty, IR100 a XIR200W PIR detektory, XDT200W 
a DT200T duální detektory, FD100 kouřový detektor

5 15 50 100

Bezdrátový dálkový ovladač (KF100) 50 100 150

Autorizace

Instalační kódy 2

Počet uživatelských kódů (mohou být omezeny časovačem) 30 50 100

Počet nKey přívěsků nebo nCard karet (mohou být omezeny časovačem) 50 100 150

Telefonní komunikátor

Počet telefonních čísel 15

Kontrola telefonní linky Ano

Automatický hlasový vyvolávač (SmartLogos30M volitelné příslušenství) Ano

Vestavěný komunikátor pro PCO Ano

Vestavěný modem pro vzdálené programování Ano

Vstupní svorky

Automatické učení vyvážení zón • Ano

Dvojité zóny (na jeden vstup jsou zapojeny 2 zóny) Ano

Vstupní svorky pro otřesové a roletové detektory na základní desce 2

Počet vstupních svorek pro otřesové a roletové detektory na klávesnici 2 na Alien, 2 na Joy, 1 v Concept

Počet vstupních svorek pro otřesové a roletové detektory na expandéru 
konfigurovatelných jako vstup nebo výstup

4

Nastavení úrovně vyvážení vstupních zón Ano

Nastavení prahových hodnot vstupu • Ano

ÚSTřEDNy
EN50131-3
EN50131-6
CEI 79-2
CEB T014
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ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

SmartLiving505: ústředna EZS - 5 svorek, 5 skupin, napájecí 
zdroj 1.2A, možnost připojení přes GSM a TCP/IP.
SmartLiving515: ústředna EZS - 5 až 15 svorek, 5 skupin, 
napájecí zdroj 1.2A, možnost připojení přes GSM a TCP/IP.
SmartLiving1050: ústředna EZS - 10 až 50 svorek, 10 skupin, 
napájecí zdroj 3A, možnost připojení přes GSM a TCP/IP.
SmartLiving1050L: ústředna EZS - 10 až 50 svorek, 10 skupin, 
napájecí zdroj 3A, možnost připojení přes GSM a TCP/IP.
SmartLiving10100L: ústředna EZS - 10 až 100 svorek, 15 skupin, 
napájecí zdroj 5A, možnost připojení přes GSM a TCP/IP.

SmartLiving1050L/G3: ústředna EZS - 10 až 50 svorek, 10 
skupin, napájecí zdroj 3A, možnost připojení přes GSM a TCP/IP. 
Certifikovaná podle EN50131-6 do stupně 3.
SmartLiving10100L/G3: ústředna EZS - 10 až 100 svorek, 15 
skupin, napájecí zdroj 5A, možnost připojení přes GSM a TCP/IP. 
Certifikovaná podle EN50131-6 do stupně 3.

OBJEDNACÍ KÓDY

Hlavní vlastnosti systému SmartLiving
SMARTLIVING

505         515         1050         1050L         10100L
                                                1050L/G3   10100L/G3

Hlasové funkce na základní desce
Interkom z klávesnice do klávesnice (Joy/MAX) Ano

Vzdálený příposlech s volbou lokality (Joy/MAX) Ano

Hlasové funkce na modulu SmartLogos30M (volitelné příslušenství)
Pokročilé hlasové funkce tabule SmartLogos30M Ano

GSM s modulem Nexus Ano

GPRS funkce a SIA-IP připojení s modulem Nexus/G Ano

TCP-IP připojení s tabulí SmartLAN/SI Ano

TCP-IP připojení a web-server funkce s tabulí SmartLAN/G Ano

Dálkové ovládání z mobilu přes aplikace AlienMobile a AlienMobile+ Ano

Cloudové funkce se službou Inim Cloud Ano

Další funkce
Týdenní časovač (každý s 15 výjimkami) pro automatické zastřežení a ostatní využití 10 20

Termostat s manuálním, denním, týdenním a temperovacím nastavením (od verze 3.00) 5 10 15

Programování časově omezených událostí (jen verze 4.00) 10 30 50

Automatická změna času při přechodu na letní/zimní čas Ano

Programovatelné scénáře (konfigurace při zastřežení) 30

Zkratky (jednorázové akce) 38

Programovatelné ikony 50

Celkový počet událostí 410 480 890 1480

Deník událostí 500 1000

Filtrování deníku událostí Ano

Možnost uložení podrobného výpisu událostí Ano

Ovládání zkratek na klávesnicích funkčními klávesami (12) a numerickými klávesami (10) Ano

Ovládání zkratek na čtečce nBy pomocí LED (4) Ano

Maticové řízení událostí - akcí Ano

Automatické spuštění akcí od událostí Ano

Automatické ukončení akcí od událostí Ano

Testování zón z klávesnice Ano

Programovací software pod Windows Ano

• Patentováno

Certifikace
505 515 1050 1050L 1050L/G3 10100L 10100L/G3

EN50131-3 Stupeň 3 Stupeň 3 Stupeň 3 Stupeň 3 Stupeň 3 Stupeň 3 Stupeň 3

EN50131-6 Stupeň 2 Stupeň 2 Stupeň 2 Stupeň 2 Stupeň 3 Stupeň 2 Stupeň 3
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Systém SmartLiving

ÚSTřEDNy
EN50131-3
EN50131-6
CEI 79-2
CEB T014

Encyptování dat (G a S)
Up-Download (G, S a Nexus/G)
Vzdálený přístup (G, S a Nexus/G)
SIA-IP (G, S a Nexus/G)
Web-server (G)
Virtuální klávesnice (G)
E-mail (G)

Vzdálené ovládání
Uložiště
Zabezpečená komunikace
Více uživatelů
Geografická replikace
Internetové připojení

E-mail (G) 
Web-server (G) 
Vzdálený přístup (G) 

AlienMobile
  
Android App 
iPhone App 
iPad App 

Ovládání menu
pomocí

DTMF volby

Montáž do ústředny

Relé

Otevřený kolektor 1

Otevřený kolektor 2

Montáž
do ústředny

SmartLogos30M 
Modul hlasových zpráv

I-BUS

Magnetický
kontakt

Ovládání
topení

nCard

Dvojitá
zóna

Vyvážená
zóna

Ovládání
rolet

Ovládání
zavlažování

Topení

IB100-RP BUS
Izolátor

Vyvážená
zóna

Ovládání
světel

Až 15

IB100-RU BUS
Izolátor

Čtečka pro
povrchovou montáž

NBy/S

Až 30

Až 40

Až 30

I-BUS

Až 15

Klávesnice s pokročilými funkcemi
Joy/MAX

Vestavitelná čtečka karet
nBy/X

Alien/S 
Ovládání zabezpečovacího systému

Ovládání domácí automatizace

Alien/G 

Concept/G Dotyková
klávesnice s grafickým

displejem

Bezdrátový vysílač
Air2-BS200

nKeynCard

Magnetický
kontakt

Domácí
spotřebiče

Ovládání
brány

Ovládání
rolet

Stmívání
světel

Ovládání
světel

SmartLiving
505/515/1050/1050L/10100L

Hlasový průvodce
interkom

SmartLAN/S
SmartLAN/G

Otevírání dveří

Vnitřní siréna
Smarty 

Venkovní siréna
IVY

IVY
Sběrnicová venkovní

siréna

........ ........ ................

T1 T3 T5 T10 T15

XIR200H XDT200H OTT100HBIC100BIR100

Vstupní/výstupní expandér
Flex5

MC100 
Magnetický kontakt 

a bezdrátový expandér

MC200 
Magnetický kontakt 
s otřesovým detektorem
a detekcí nálkonu

KF100
Klíčenka

UT100 
Univerzální

vysílač
HEDERA
Venkovní

siréna

ARIA/W 
Grafická

klávesnice

Hlas

ContactID

PSTN

SmartModem

Nexus 
Nexus/G 
GSM/GPRS Modul 

Expandér
Flex5/DAC

GPRS Network
(Nexus/G)

Ability

IB100-A BUS 
Izolátor

Pevná linka
nebo

GSM síť PSTN

GSM síť

I-BUS

Internet

FD100 
Kouřový
detektor

OTT100W 
Venkovní
detektor

XDT200W 
Duální

detektor

XIR200W 
PIR

detektor

DT200T 
Detektor
záclona

1 2 abc., def3

4 5 jkl mno6ghi

7 8

0 Esc

OK

tuv wxyz9pqrs

* # C

nCard

Ovládání zabezpečovacího systému
Ovládání domácí automatizace

Klávesnice s grafickým
displejem Joy/GR
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ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

Encyptování dat (G a S)
Up-Download (G, S a Nexus/G)
Vzdálený přístup (G, S a Nexus/G)
SIA-IP (G, S a Nexus/G)
Web-server (G)
Virtuální klávesnice (G)
E-mail (G)

Vzdálené ovládání
Uložiště
Zabezpečená komunikace
Více uživatelů
Geografická replikace
Internetové připojení

E-mail (G) 
Web-server (G) 
Vzdálený přístup (G) 

AlienMobile
  
Android App 
iPhone App 
iPad App 

Ovládání menu
pomocí

DTMF volby

Montáž do ústředny

Relé

Otevřený kolektor 1

Otevřený kolektor 2

Montáž
do ústředny

SmartLogos30M 
Modul hlasových zpráv

I-BUS

Magnetický
kontakt

Ovládání
topení

nCard

Dvojitá
zóna

Vyvážená
zóna

Ovládání
rolet

Ovládání
zavlažování

Topení

IB100-RP BUS
Izolátor

Vyvážená
zóna

Ovládání
světel

Až 15

IB100-RU BUS
Izolátor

Čtečka pro
povrchovou montáž

NBy/S

Až 30

Až 40

Až 30

I-BUS

Až 15

Klávesnice s pokročilými funkcemi
Joy/MAX

Vestavitelná čtečka karet
nBy/X

Alien/S 
Ovládání zabezpečovacího systému

Ovládání domácí automatizace

Alien/G 

Concept/G Dotyková
klávesnice s grafickým

displejem

Bezdrátový vysílač
Air2-BS200

nKeynCard

Magnetický
kontakt

Domácí
spotřebiče

Ovládání
brány

Ovládání
rolet

Stmívání
světel

Ovládání
světel

SmartLiving
505/515/1050/1050L/10100L

Hlasový průvodce
interkom

SmartLAN/S
SmartLAN/G

Otevírání dveří

Vnitřní siréna
Smarty 

Venkovní siréna
IVY

IVY
Sběrnicová venkovní

siréna

........ ........ ................

T1 T3 T5 T10 T15

XIR200H XDT200H OTT100HBIC100BIR100

Vstupní/výstupní expandér
Flex5

MC100 
Magnetický kontakt 

a bezdrátový expandér

MC200 
Magnetický kontakt 
s otřesovým detektorem
a detekcí nálkonu

KF100
Klíčenka

UT100 
Univerzální

vysílač
HEDERA
Venkovní

siréna

ARIA/W 
Grafická

klávesnice

Hlas

ContactID

PSTN

SmartModem

Nexus 
Nexus/G 
GSM/GPRS Modul 

Expandér
Flex5/DAC

GPRS Network
(Nexus/G)

Ability

IB100-A BUS 
Izolátor

Pevná linka
nebo

GSM síť PSTN

GSM síť

I-BUS

Internet

FD100 
Kouřový
detektor

OTT100W 
Venkovní
detektor

XDT200W 
Duální

detektor

XIR200W 
PIR

detektor

DT200T 
Detektor
záclona

1 2 abc., def3

4 5 jkl mno6ghi

7 8

0 Esc

OK

tuv wxyz9pqrs

* # C

nCard

Ovládání zabezpečovacího systému
Ovládání domácí automatizace

Klávesnice s grafickým
displejem Joy/GR
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Systém SmartLiving: Domácí automatizace od INIMu

Detekce na
perimetru

SmartLook
Řídící a monitorovací software pro místní a

vzdálené lokality přes Internet.

Řízení zavlažování zahrady

Roletový snímač

Detekce
požáru

Ovládání dveří

TVCC TVCC

Ovládání světelOvládání světel

Ovládání světelOvládání světel

Ovládání brány

Detekce na
perimetru

Ovládání topení
a klimatizace

ÚSTřEDNy
EN50131-3
EN50131-6
CEI 79-2
CEB T014

Videoverifikace (web-server)
Získáte přístup k IP kamerám
z jakéhokoliv počítače nebo

smartphonu.

Inim Cloud
Komletní ovládání systému 
přes aplikaci nebo webové 

rozhraní.

Flex5/DAC
Expandér
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ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

Síť LAN
Síť Internet

SmartLiving
Ústředna pro zabezpečovací systém a
domácí automatizaci.

E-mail.
Nechte si zasílat emaily s přílohami od

zabezpečovacího systému, domácí
automatizace na Váš PC nebo Smartphone.

IGKNX100
 Rozhraní mezi systémem

SmartLiving
a systémem KNX.

Video
Klikněte na odkaz a sledujte
real-time video přes webkameru.

Alien/S
4.3 palcová dotyková klávesnice s
uživatelským rozhraním.

Alien/G
7 palcová dotyková klávesnice s

uživatelským rozhraním.

Virtuální klávesnice (web-server)
Připojte se k Vašemu

zabezpečovacímu systému, domácí
automatizaci z libovolného počítače

přes Internet.

AlienMobile
Android App
iPhone App
iPad App.
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Alien je dotyková klávesnice, na kterou naši zákazníci netrpělivě čekali. Alien je velmi přehledná a jednoduchá na ovládání, jak
pro instalaci systému, tak pro koncového uživatele. Klávesnice nabízí jednoduché intuitivní ovládání celého systému SmartLiving.
Veškeré popisy a ikony jsou velké a jasně srozumitelné a nikoho nenechají na pochybách.
Toto inovativní řešení klávesnice Alien jednoznačně nabídne uživatelům nejjednoušší způsob jak ovládat a zjišťovat stavy systému
jako poplachy, poruchy atd. Klávesnice Alien pomůže vždy uživatelům provést požadovaný úkon a tak velmi jednoduše a přehledně
zvládnout danou situaci.
Alien především integruje ovládání zabezpečovacího systému a domácí automatizace. Jeden dotek na displeji zastřeží nebo odstřeží
danou skupinu, překlene detektor nebo dokonce aktivuje předprogramované scénáře. Velmi jednoduše mohou uživatelé získat
přístup k pokročilým informacím o stavu systému (zóny, výstupy, atd.), k deníku událostí.
Grafické rozhraní je skutečně dokonalé, během chvíle zjistíte, že se podobá některým smartphonům, které se vyskytují na našem
trhu. A stejně jako chytré telefony, nabízí Alien svým uživatelům širokou škálu možností jak uspokojit Váš osobní vkus a požadavky.
Alien nabízí tři varianty vzhledu (Young, Elegant nebo Soft) dále nabízí uživatelům možnost zvolit si vlastní pozadí s možností
rotace více obrázků. Kromě nastavení jasu a kontrastu můžete nastavovat také průhlednost objektu pro zajímavější grafický efekt.
Vestavěný mikrofon a reproduktor nabízí mnoho hlasových funkcí jako např. hlasový průvodce při zastřežení nebo odstřežení
skupiny, systémové informace, interkom pro vzájemnou komunikaci ve velkých budovách nebo domácnostech. Kromě hlasových
funkcí je klávesnice Alien také vybavena bezkontaktní čtečkou karet a snímačem pro měření teploty v místnosti. Teplotní čidlo
umožňuje zobrazovat prostorovou teplotu a slouží k ovládání časově nastavitelného temostatu.
Bezkontaktní čtečka umožňuje ovládat zabezpečovací systém pomocí karty nebo přívěšku bez nutnosti zadávat kód na klávesnici.
Klávesnice Alien také umožňuje jako uživatelské rozhraní využívat mapové podklady s interaktivními ikonami, které jsou přesně
rozmístěny na daném podkladu. Na každý mapový podklad může být umístěno až 20 objektů, které mohou zobrazovat jednotlivé
stavy (detektorů, výstupů atd.) v reálném čase, což umožňuje velmi přehledné a jednoduché ověření stavu systému. Sady těchto
univerzálních ikon jsou editovatelné, takže si je můžete doplnit o Vámi požadované symboly.
Klávesnice Alien má slot pro micro SD kartu (až 32GB) na kterou můžete ukládat fotografie, které můžete použít jako spořič
obrazovky.
Klávesnici Alien můžete naprogramovat pomocí softwaru SmartLeague. Navíc klávesnice disponuje rozhraním USB, které slouží pro
naprogramování samotné klávesnice, umožňuje nahrávat fotografie na SD kartu. Toto USB rozhraní lze také použit pro konfiguraci
celého systému SmartLiving. To znamená, že instalační technik nemusí otevřít ústřednu pro programování, ale může využít tohoto
rozhraní pro programování systému. 

Alien/G a Alien/S
Dotyková klávesnice s uživatelským rozhraním

Alien/SB Alien/GN

DOTyKOVÉ KLÁVESNICE
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ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

Hlavní vlastnosti klávesnic Alien

Alien/S Alien/G

Velikost displeje 4.3 palců 7 palců

Počet barev 65.000 65.000

Rozlišení 480x272 800x480

Dotyková obrazovka Ano Ano

Tamper ochrana Otevření nebo odtržení 
Mikro-elektromechanická technologie Ano

Vstupní/Výstupní svorky - 2

USB rozhraní Ano

SD karta Ano, až 32 GB

Funkce fotorámečku Ano, s obrázky na SD kartě

Volitelné pozadí Ano

Volitelný vzhled Ano

Budík/Připomínky Ano

Interaktivní grafické mapy Ano

Systémové rozhraní I-Bus

Kompatibilní s ústřednami Všechny modely ústředen SmartLiving
(505, 515, 1050, 1050L, 10100-5.0 verze)

Standardní montážní box Ano -

Zápustná montáž - Ano

Rozměry (VxŠxH) 81x131x17 mm
143x219x34 mm
(143x219x17 mm

při zápustné montáži)

Hmotnost 160 g 520 g

Alien/SB: 4.3 palce dotyková klávesnice, rozhraní I-Bus, bílá barva. 
Alien/SN: 4.3 palce dotyková klávesnice, rozhraní I-Bus, černá barva.
Alien/GB: 7 palcová dotyková klávesnice, rozhraní I-Bus, bílá barva. 
Alien/GN: 7 palcová dotyková klávesnice, rozhraní I-Bus, černá barva.

OBJEDNACÍ KÓDY

Alien/SN Alien/GB Grafické mapy na Alien/SN a Alien/GB

Spojení mezi ústřednou a klávesnicí Alien je zajištěno tradiční sběrnicí I-BUS.
Klávesnice Alien může být připojena na všechny typy ústředen SmartLiving s verzí firmwaru 5.xx a vyšší.
Obě klávesnice 4.3 palců i 7 palců jsou velmi elegantní a dokonale splynou s vašim moderním interiérem. Klávesnice Alien/S, má 4.3
palcový displej a je určena pro montáž na zeď.
Klávesnice Alien/G je dodávaná s boxem pro zápustnou montáž. Obě verze klávesnic jsou dostupné v černé a bílé barvě.



18

Joy, nCode/G, Concept/G a Aria/HG

Klávesnice hraje důležitou roli v každém systému EZS. Je to hlavní část systému EZS, se kterou uživatel přichází denně do
kontaktu, proto musí mít jednoduché a přehledné ovládání a zároveň musí mít pěkný design, aby ladila s okolím.
Právě toto všechno splňují klávesnice od INIMu. Klávesnice kombinují nejmodernější technologie a zároveň jsou vzhledově
velmi elegantní a tím uspokojí i ty nejnáročnější požadavky. Elegantní tvar a nízká výška značně snížila velikost klávesnice,
aniž by došlo k omezení jejich vlastností. Explicitní ikony zobrazené na velkém grafickém displeji jasně znázorňují, “Klávesové
zkratky”, které přeměňují časově náročné sekvence do jednoduchých klávesových příkazů. Dále v textu jsou popsány funkce,
které podporují klávesnice Joy a nCode a Concept.

Klávesnice série Joy
Klávesnice série Joy se vyrábí ve světlém odstínu s otevíracím krytem, který slouží jednak jako kryt klávesnice a opticky vytváří
elegantní vzhled. Nicméně 4 zkratkové klávesy, které také fungují jako nouzová tlačítka, jsou vždy přístupná bez nutnosti otevřít
kryt klávesnice.
Klávesnice série Joy jsou primárně založeny na technologii Easy4U, neboť umožňují uživatelům plně využívat zkrácenou
volbu, ikony a hlasové funkce. Oba modely se od sebe liší jen výbavou. Klávesnice Joy/MAX se od Joy/GR liší jen v pár
vylepšených funkci, jako jsou vestavěný mikrofon, reproduktor, hlasový průvodce.
Klávesnice Joy/MAX je schopna navádět uživatele pomocí hlasového průvodce. Tento hlasový průvodce pomáhá uživateli
projít menu prostřednictvím různých fází zastřežení/odstřežení a ostatních operací. Hlasový průvodce může také oznamovat
různé události, které v systému nastanou, nebo podporují funkci interkom. Klávesnice Joy/MAX je take vybavena čtečkou karet
a teplotním čidlem (teplota v místnosti je zobrazena na displeji). Vestavěná čtečka umožňuje uživatelům přístup do systému
pomocí karet a přívěsků místo zadávání uživatelského kódu.

Klávesnice série Concept/G
Klávesnice série Concept/G je efektivním nástrojem pro správu vašeho systému. Intuitivní dotyková klávesnice umožňuje rychlý
přístup ke všem funkcím zabezpečovacího systému. Na první pohled je zřejmé, že na tuto klávesnici byla použita nejmodernější
technologie. Dotyková klávesnice nabízí bezkonkurenční přesnost a vysokou spolehlivost. Klávesnice má jednoduše 
udržovatelný lesklý černý povrch, který utváří moderní vzhled. 4 zkratkové klávesy umístěny pod grafickým displejem zajišťují 
snadné ovládání systému a zároveň jsou použita i jako nouzová tlačítka.

Klávesnice série nCode/G
Klávesnice série nCode/G se vyrábí ve dvou barevných variantách, lesklá černá (GN) a bílá (GB). Leštěný povrch této klávesnice
zdůrazňuje dokonalou technologii vloženou do tohoto produktu. Klávesy jsou přehledně rozmístěny tak, aby umožnily rychlý
přístup ke všem funkcím. 4 zkratkové klávesy umístěné pod grafickým displejem umožňují snadné ovládání celého systému a také
fungují jako nouzová tlačítka. Klávesnice nCode/G je vybavena jednou přemístitelnou vstupní/výstupní svorkou a tamperem.

LCD KLÁVESNICE
EN50131-3
CEI 79-2
CEB T014

Joy/GR
Joy/MAX nCode/GNConcept/GB
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ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

Hlavní vlastnosti klávesnic Joy, Concept/G, nCode/G a Aria/HG

nCode/G Concept/G Joy/GR Joy/MAX Aria/HG

Podsvětlený grafický displej Ano Ano Ano Ano Ano

Rozhraní s ikonami Easy4U Ano Ano Ano Ano Ano

Hlasové rozhraní Easy4U - - - Ano Ano

Programovatelný podsvit v pohotovostním stavu Ano Ano Ano Ano Ano

Programovatelný podsvit při zadávání Ano Ano Ano Ano Ano

4 signalizační LED Ano Ano Ano Ano Ano

FlexIO svorky programovatelné jako vstup nebo výstup 1 1 2 2 2

Vstupní svorka použitelná pro roletový detektor Ano Ano Ano Ano Ano

Výstupní svorka (150mA) Ano Ano Ano Ano Ano

Signalizace bzučákem Ano Ano Ano Ano Ano

Ochrana proti nežádoucímu otevření (tamper) Ano Ano Ano Ano Ano

Ochrana proti odtržení od zdi Ano Ano Ano Ano Ano

Vestavitelná montáž Ano Ano Ano Ano Ano

Mikrofon a reproduktor: 

Hlasový průvodce v menu
Nahrávání zpráv
Přehrávání zpráv
Interkom
Odpovídač
Hlasový průvodce
Vzdálený odposlech

- - - Ano Ano

Čtečka karet/přívěsků se 4 programovatelnými zkratkami - - - Ano Ano

Ovládání zkratek pomocí karet nebo přívěsků - - - Ano Ano

Teplotní senzor a zobrazení teploty na displeji - - - Ano Ano

Funkce časového termostatu
(manuální, týdenní s funkcí proti zámrazu)

- - - Ano Ano

Rozměry v mm (VxŠxH) 129x87x16,5 129x87x16,5 116x142x20 116x142x20 114x139x24

Hmotnost 135 g 155 g 160 g 180 g 175 g

Joy/GR: grafická klávesnice s podsvíceným displejem pro systém SmartLiving.
Joy/MAX: grafická klávesnice s podsvíceným displejem s vestavěnou čtečkou karet, mikrofonem, reproduktorem a teplotní sondou pro systém
SmartLiving.
Concept/GN: grafická dotyková klávesnice s podsvíceným displejem pro systém SmartLiving v černém provedení.
Concept/GB: grafická dotyková klávesnice s podsvíceným displejem pro systém SmartLiving v bílém provedení.
nCode/GN: grafická klávesnice s podsvíceným displejem pro systém SmartLiving v černém provedení.
nCode/GB: grafická klávesnice s podsvíceným displejem pro systém SmartLiving v bílém provedení.
Aria/HG: grafická klávesnice s podsvíceným displejem s vestavěnou čtečkou karet, mikrofonem, reproduktorem a teplotní sondou pro systém
SmartLiving.

nCode/GBConcept/GNAria/HG

OBJEDNACÍ KÓDY

Aria/HG
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Proxi čtečky - série nBy

nBy/S: čtečka pro povrchovou montáž.
nBy/X: univerzální vestavitelná čtečka nBy/X.
nKey: přívěsek pro RFID čtečku - série nBy.
nCard: karta pro RFID čtečku - série nBy.
nBoss/N: přívěsek z kůže pro RFID čtečku - série nBy, černá barva.
nBoss/R: přívěsek z kůže pro RFID čtečku - série nBy, červená barva.

Proxi čtečky jsou asi nejjednodušším řešením, jak ovládat systém EZS SmartLiving.
Jednoduše tím, že přiložíte přívěsek nebo kartu na čtečku je možné ovládat celý systém.
Čtečkou karet se dá velmi jednoduše zastřežit/odstřežit nebo ovládat další skupiny.
Nicméně je také možné ovládat další návazná zařízení, jako jsou dveře nebo světla, nebo
vyvolat akci ve skupinách, kterým je přiřazena konkrétní zkrácená volba.
INIM nabízí dva modely: nBy/S - čtečka určená k povrchové montáži, nBy/X - univerzální
vestavitelná čtečka.
Čtečka nBy/S pro povrchovou montáž je speciálně navržena tak, aby vzhledově ladila s
okolím.
Její elegantní vzhled a malá velikost působí velmi nenápadně mezi ostatními zařízeními na
pozadí. Čtečka určená pro povrchovou montáž nBy/S je vybavena tamprem a varovným
bzučákem proti neoprávněnému zásahu.
Tato čtečka je navíc umístěna v odolném krytu proti mechanickému poškození a je proto
vhodná i pro montáž do venkovního prostředí. Krytí u tohoto modelu je IP 34.
Univerzální vestavitelná čtečka nBy/X je klenotem elektronického a mechanického
inženýrství. Každý den se montéři setkávají s novými modely krytů, různých velikostí tvarů a
barev, které se dostávají na náš trh.
Firma INIM se rozhodla přijmout tuto výzvu a najít jednoduché profesionální řešení tohoto
problému.
A nyní, díky svému brilantnímu řešení, může společnost INIM nabídnout instalačním
firmám a koncovým zákazníkům univerzální řešení, které se dá využít u všech typů krytů od
vypínačů.
S univerzální vestavitelnou čtečkou nBy/X již nikdy nebudete mít problém s montáží.
Oba tyto modely jsou vybaveny 4 LED diodami, kterým mohou být přiřazeny zasřežovací
scénáře, nebo zkrácené volby (akce, které přeměňují časově náročné sekvence do jednoho
příkazu). Je také možné naprogramovat kartu/přívěsek tak, že každý uživatel bude z jedné
čtečky ovládat jen svoje vlastní scénáře a zkrácené volby.
Čtečky karet mohou ovládat systém pomocí karet a přívěsků.

nBy/S reader
pro povrchovou montáž

nBy/X univerzální vestavitelná
čtečka nBy/X

(patentováno)

nKey nCard Příklad vestavitelné čtečky nBy/XnBoss/N a n/Boss/R

Technická specifikace

nBy/S nBy/X nKey nCard nBoss

Rozměry (VxŠxH) 80x64x17 mm 50x19x51 mm 35x28x6 mm 54x85x1 mm 85x29x4 mm

Hmotnost 45 g 25 g 5 g 6 g 15 g

PROXI ČTEČKy
EN50131-3
CEI 79-2
CEB T014

OBJEDNACÍ KÓDY
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SmartLogos30M
Modul hlasových zpráv pro ústřednu SmartLiving

SmartLogos30M: deska hlasových zpráv pro ústředny SmartLiving.

Technická specifikace

Až 30 minut hlasových zpráv

Nahrávání hlasových zpráv (z toho přednahrátých) 500 (400)

Funkce automatického telefonního průvodce (volitelné)

Voice-memo slot (jedna zpráva pro klávesnici Joy/MAX)

Hlasový průvodce menu (volitelné)

Hlasové menu přes telefonní linku (volitelné)

Hlasový průvodce na místní klávesnici (Joy/MAX)

Automatický hlasový vyvolávač

Nahrávání zpráv na klávesnici Joy/MAX

Nahrávání zpráv z PC (přes mikrofon do souboru .wav)

Nahrávání zpráv z PC (použití funkce text-to-speech)

Rozměry (VxŠxH) 20x20x15 mm

Hmotnost 10 g

Pokud opravdu chcete ocenit širokou škálu hlasových funkcí, které nabízí systém SmartLiving, musíte si pořídit modul
SmartLogos30M. Ačkoliv je tento modul velmi malý, nabízí vyjímečné vlastnosti, které by jste jen z těžka nalezli v dnešních
systémech EZS.
Nejen hodnoty týkající se hlavních vlastností tohoto modulu Vám poskytnou určitou představu o jeho vyjímečnosti. Modul
SmartLogos30M poskytuje až 30 minut záznamu zvuku, který může být rozdělen až na 500 hlasových zpráv. .
A vše co je potřeba udělat je jen zadat Vaše telefonní číslo a SmartLogos30M Vám bede moct posílat 400 přednastavených
hlasových zpráv. Pokud si ještě pojmenujete všechny zóny, budete mít jedinečný systém vytvořený přesně na míru jen pro Vás.
Nahrátí uživatelských zpráv lze provést buď přímo z klávesnice nebo z počítače. V druhém případě můžete nahrát zprávu přes
mikrofon počítače, nebo můžete zvuk převést do souboru .wav a poslat z počítače přímo do ůstředny.
SmartLogos30M také nabízí funkci převodu textu na řeč (text-to-speech), tím že napíšete text a počítač vygeneruje mluvené slovo.
Mezi další velmi zajímavé funkce patří například hlasové menu přes telefonní linku, hlasové menu přes klávesnici a v neposlední řadě
uživatelský průvodce. Hlasové funkce jsou již továrné přednastaveny a není nutné je programovat, jen nastavíte menu pro každého
uživatele. Tato metoda odstraňuje všechny potíže spojené s normálním nahráváním hlasu.
Ve skutečnosti systém generuje automaticky hlasové menu za použití vybraných přednahraných zpráv. Tímto způsobem je menu
velmi efektivní a poskytuje uživateli velmi jednoduché a přehledné rozhraní k ovládání systému ať už z klávesnice nebo pomocí
telefonu. Tento modul tedy umožňuje vzdálený přístup do hlasového menu nebo přednastavené volání z ústředny z důvodu
aktivace události a odeslání přednastavené zprávy.
Kombinace modulu SmartLogos30M a velký potenciál technologie VoIB dovoluje systému SmartLiving využívat funkci interkomu
mezi klávesnicemi uživatelům, kteří se pohybují v různých částech budovy (ze skladu do kanceláře, z garáže do domu atd.).
SmartLogo30M také nabízí službu memo box, ve které může uživatel zanechat nahranou zprávu. Díky modulu SmartLogos30M je
systém SmartLiving schopen velmi rychle informovat uživatele o nastalé situaci..
Tato funkce je velmi užitečná, když je nezbytné informovat např. o poruchách, zastřežení skupin, varovat při poplachu nebo
upozornit např. na příchodové zpoždění nebo odchodový čas.
Modul SmartLogos30M je mnohem víc než jen modul hlasových zpráv, který nabízí nejmodernější technologie se spoustou
přidaných funkcí. Modul SmartLogos30M, jako mnoho dalších prvků systému SmartLiving Vám umožní nabídnout koncovým
uživatelům mnohem více než ostatní systémy a odlišit se od nich.

PřÍSLUŠENSVÍ PRO ÚSTřEDNy
SMARTLIVING

OBJEDNACÍ KÓDY
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Flex5
Vstupně/výstupní expandér

Rozšiřující expandér Flex5 zvyšuje počet vstupů (zón) nebo výstupů systému SmartLiving. Expandér komunikuje po sběrnici I-BUS.
Napájení expandéru a komunikační sběrnice jsou chráněny proti přetížení a zkratu. Expandér Flex5 je vybaven 5 svorkami, které
mohou být využity jako zóny nebo výstupy. Jsou-li svorky 1 až 4 naprogramovány jako vstupy, mohou k nim být přímo zapojeny
roletové senzory. Jsou-li naprogramovány jako výstupy, mohou být zatíženy 150mA.
Expandér Flex5 má vestavěný bzučák, který může být aktivován nezávisle na svorkách.
Expandér monitoruje otevření krytu a odtržení od montážní plochy (tuto ochranu lze v případě potřeby vypnout).

Technická specifikace
Flex5/P Flex5/U

Svorky 5

Svorky, ke kterým mohou být připojeny roletové snímače 4

Maximální proudový odběr pro výstupní svorky 150mA

Resetovatelná pojistka monitorující odběr proudu 300mA

Pomocné napájení 2

Vestavěný bzučák Ano

Ochrana tamperem proti otevření Ano -

Ochrana tamperem proti odtržení z montážní plochy Ano -

Rozměry (VxŠxH) 80x126x27 mm 59x108x20 mm

Hmotnost 106 g 67 g

Flex5/DAC: výstupní expandér, 5 výstupů.

OBJEDNACÍ KÓDY

Flex5/P: vstupně/výstupní expandér s tamper ochranou. 
Flex5/U: vstupně/výstupní expandér určený pro montáž do boxu s tamperem.

OBJEDNACÍ KÓDY

Flex5/DAC
Expandér s napěťovými výstupy

Flex5/DAC* umožňuje plnou kontrolu nad domácími spotřebiči, jako jsou například pračky, sušičky, vařiče, myčky nádobí atd.
Flex5/DAC umožňuje také ovládání dalších zařízení v domácnosti jako osvětlení a spínače. Pro tato zařízení Flex5/DAC umožňuje
nastavení jasu, tím umožňuje jedinečné nastavení těchto domácích scénářů, kde osvětlení hraje velmi důležitou roli. Tento modul také
umožňuje řízení fázového posuvu mezi proudem a napětím pro každý výstup.
Současná správa několika výstupů Flex5/DAC umožňuje nastavení teploty světla.

Technická specifikace
Výstupní svorky programovatelné jako relé nebo stmívač 5

Pracovní rozsah 110-230V 50-60Hz

Maximální proudový odběr pro každý výstup 10 A, cos φ=1

Rozhraní I-BUS Ano

Měření spotřeby pro každý výstup proud, napětí, příkon

Měření účiníku (cos φ) pro každý výstup Ano

Tamper ochrana Ano

Montáž na DIN lištu 9 modulů

Rozměry (VxŠxH) 88x158x58,5 mm

Hmotnost 300 g

Flex5/DAC

Flex5/P Flex5/U

PřÍSLUŠENSTVÍ PRO ÚSTřEDNy
SMARTLIVING

EN50131-3
CEI 79-2
CEB T014
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ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

IB100-RP: izolátor s opakovačem sběrnice a tamper ochranou.
IB100-A: izolátor s opakovačem sběrnice, posilovačem napájení a tamper ochranou.

Sběrnice je bezesporu nejdůležitější součástí každého
zabezpečovacího systému. Jedná se o páteř, po které se
přenášejí informace od všech periferií do zabezpečovací ústředny.
Pokud tedy chcete zajistit maximální spolehlivost celého systému,
musí být chráněna i sběrnice.
INIM nabízí řadu prvků, které sběrnici ochrání. Standardní verze
IB100-R ochraňuje sběrnici a zároveň slouží jako opakovač.
Vylepšená verze IB100-A má stejné vlastnosti jako standardní verze
plus posiluje napájení sběrnice. Použitím izolátoru linky eliminujete anomálie na lince (zkrat), systém bude i nadále částečně
funkční a bude mnohem snažší dohledání závady a její odstranění. Jelikož izolátor funguje i jako opakovač, jeho použitím
dosáhnete i prodloužení maximální délky sběrnice. 

IB100
Izolátor sběrnice

Technická specifikace
IB100-RP IB100-A

Maximální počet izolátorů zapojených v kaskádě 5 5

Maximální počet izolátorů zapojených paralelně 50 50

Galvanické oddělení sběrnice (D, S) Ano Ano

Regenerace datové sběrnice (D, S) Ano Ano

Signalizace tamperu Ano Ano

I-BUS analýzy funkcí Ano Ano

Programovatelná adresa (pro upgrade firmwaru) Ano Ano

Galvanicky oddělené napájení (+, -) Konfigurovatelné Ano

Posilovač napětí sběrnice IBUS - Ano

Posilovač napětí sběrnice IBUS nastavitelné z 12 na 16Vdc - 13,8Vdc

Maximální proudový odběr - 500mA

Rozmezí vstupního napětí - 8-16Vdc

Rozměry (VxŠxH) 80x126x27 mm 171x80x27 mm

Hmotnost 100g 170g

Ústředna

IB100

Větvení I-BUS: kaskáda 1 izolátoru
(Např. pro venkovní použití)

Větvení I-BUS:
kaskáda 2 izolátorů

Větvení I-BUS:
kaskáda 3 izolátorů

IB100

IB100

IB100IB100

OBJEDNACÍ KÓDY
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Venkovní siréna Ivy

Zálohované venkovní sirény řady IVY jsou designově velmi elegantní a nabízí velmi efektivní způsob jak doplnit zabezpečovací 
systém o velmi účinné a inteligentní signalizační zařízení. Sirény řady IVY se mohou pochlubit velmi jednoduchou instalací, 
programováním a v neposlední řadě nabízejí mnoho bezkonkurenčních funkcí. Při montáži se odklopí přední kryt, který je 
zavěšen po stranách na zadním krytu a můžete sirénu pohodlně připevnit na montážní plochu. Vnitřní kovový kryt navíc chrání 
veškerou elektroniku a funkční části sirény. Nová generace vysocesvítivých LED zajišťuje velmi jasné záblesky při nízké spotřebě 
energie. Siréna také disponuje dvěmi stavovými LED umístěnými po stranách majáku. Siréna může být naprogramována tak, že 
pro různé druhy poplachů můžete naprogramovat různé typy signalizace, aby uživatelé mohli okamžitě rozeznat o jaký druh 
poplachu nebo o jakou lokalitu poplachu se jedná. Jednotka také nabízí velké množství programovatelných parametrů, aby 
bylo možné sirénu přizpůsobit daným požadavkům jako např. doba poplachu, polarita aktivačního vstupu, frekvence záblesků, 
spouštěcí signál atd. Sirény jsou dostupné ve dvou modelech a to ve verzi standard a ve sběrnicové verzi. Ve standardní verzi 
je siréna aktivována odpojením napájení nebo aktivováním vstupu START. Sběrnicová siréna je připojena přímo na sběrnici 
I-BUS ústředny SmartLiving a veškeré řídící signály a povely předává ústředna přímo do sirény. Veškeré nastavení sirény se 
potom provádí v jednotlivých událostech ústředny SmartLiving pomocí programovacího softwaru SmartLeague. Připojení 
pomocí sběrnice nabízí možnost sledovat tamper, vybitý akumulátor, poruchu a také možnost změřit napětí akumulátoru. 
Všechna zařízení jsou vybavena testovacím obvodem, který neustále testuje stav sirény. Sirény jsou také chráněny proti 
odtržení od montážní plochy, násilnému otevření, přestřižení kabelu. Model IVY/F má tamper detekci proti zapěnění sirény 
pomocí infračerveného obvodu. Tento systém maximálně eliminuje falešné poplachy. Sirény IVY je také možné objednat ve 
verzi s kovovým vzhledem..

CEI 79-2

ZÁLOHOVANÁ SIRÉNA S MAJÁKEM
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ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

Ivy: zálohovaná siréna s majákem pro venkovní použití.
Ivy-F: zálohovaná siréna s majákem pro venkovní použití.a tamper ochranou proti zapěnění.
Ivy-M: zálohovaná siréna s majákem pro venkovní použití, chromové provedení.
Ivy-FM: zálohovaná siréna s majákem pro venkovní použití s tamper ochranou proti zapěnění, chromové provedení.
Ivy-B: zálohovaná siréna s majákem pro venkovní použití se sběrnicovým rozhraním I-BUS.
Ivy-BF: zálohovaná siréna s majákem pro venkovní použití se sběrnicovým rozhraním I-BUS a tamper ochranou proti zapěnění.
Ivy-BM: zálohovaná siréna s majákem pro venkovní použití se sběrnicovým rozhraním I-BUS, chromové provedení.
Ivy-BFM: zálohovaná siréna s majákem pro venkovní použití se sběrnicovým rozhraním I-BUS a tamper ochranou proti zapěnění, chromové   
provedení.

Technická specifikace

Standardní model Sběrnicový model -

Napájení 13,8Vdc 13,8Vdc (from I-BUS)

Aktivace poplachu Aktivační vstup Po sběrnici, aktivace od jednotlivých událostí

Doplňková aktivace poplachu Vstup START Po sběrnici

Servisní vypnutí poplachu Vstup STOP Po sběrnici

Spuštění doplňkové LED signalizace Vstup LED Po sběrnici

Signalizace poruchy Výstup FAULT Po sběrnici

Signalizace tamper Beznapěťový reléový kontakt Po sběrnici

Oddělená audio a vizuální signalizace - Ano

Nastavení hlasitosti - Ano

Kontrola napájení - Ano

Kontrola napětí akumulátoru - Ano

Načtení teploty zařízení - Ano

Tamper ochrana proti odtržení a 
otevření Ano Ano

Tamper ochrana Ano Ano

Detekce zapěnění (jen u modelu F) Ano Ano

Vnitřní kovový kryt Ano Ano

Technologie vysocesvítivých LED v 
majáku Ano Ano

Programování sirény/majáku přímo v 
zařízení Ano Ano

Akustický tlak @ 3m. 103dBA 103dBA

Krytí IP34 IP34

Rozměry (VxŠxH) 288x207x106 mm 288x207x106 mm

- Kompatibilní s ústřednami SmartLiving od verze 3.00.

OBJEDNACÍ KÓDY
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NRB100 Venkovní zálohovaná
siréna v nerezovém krytu

Zálohovaná siréna NRB100 je jedna z nejodolnejších a designově nejzdařilejších sirén, vyrobena v krytu z nerezové oceli.
Mikroprocesor neustále monitoruje všechny parametry sirény a zajišťuje tak maximální spolehlivost a vysokou rychlost přenosu
signálu. Oddělené aktivační vstupy pro sirénu a maják tak umožnují maximální flexibilitu při jejím použití. Akustická signalizace je
řízena dvěma piezoelektrickými prvky, které vytvářejí akustický tlak až 110 dB ve vzdálenosti 3 m.
NRB100 monitoruje také otevření a odtržení sirény z instalační plochy na výstupní kontakt, kde je možné pomocí vestavěných
rezistorů nastavit až 7 různých úrovní vyvažovacích odporů.

Technická specifikace
Napájecí napětí 13,8 V

Aktivace odpojením napájení nebo aktivačním vstupem

Aktivační vstup pro sirénu (B)

Aktivační vstup pro maják (F)

Aktivační vstup LED pro pomocné signály (LED)

Programování polarity aktivačních vstupů

Nastavení vyvážení tamper kontaktu

Monitorování otevření a odtržení sirény

Piezoelektrická siréna

4 programovatelné tóny

Testování akumulátoru

Programovací menu

Sirénový výstup

Akustický tlak 110 dB ve 3 m

Krytí IP34

Prostor pro akumulátor 12 V / 2,1Ah

Rozměry (VxŠxH): 203x293x52 mm

Hmotnost bez akumulátoru: 1,5 kg

NRB100: venkovní zálohovaná siréna v nerezovém krytu.

ZÁLOHOVANÁ SIRÉNA S MAJÁKEM CEB T014

OBJEDNACÍ KÓDY
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ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

Vnitřní siréna Smarty

Moderní vzhled, moderní technologie, moderní styl.
Siréna Smarty je výborná volba pokud chcete výkonnou sirénu s vysokou kvalitou za příznivou cenu.
Aby bylo dosaženo maximálního výkonu, je siréna Smarty plně řízena mikroprocesorem.
Pro akustickou signalizaci využívá piezoelektrického efektu a pro maják technologii s vysoce svítivými LED.
Je to přímý krok pro zlepšení zabezpečení s nízkou spotřebou energie.
Siréna Smarty je monitorována proti neoprávněnému otevření tamperem a navíc umožňuje pomoci vstupu deaktivovat sirénu při
poplachu a nechat v činnosti jen maják.

Technická specifikace

Napájení: 13.8 Vdc

Max. odběr: 130 mA

Siréna - deaktivační vstup

Tamper - otevření sirény

LED technologie v majáku (jen u verze “G”)

Piezoelektrická siréna

Akustický tlak: 110 dBA @ 1 m

Světelná intenzita: 25 lux @ 1 m

Rozměry (VxŠxH): 75x112x30 mm

Krytí: IP31

Rozsah pracovních teplot: 0°C až +50°C

Hmotnost: 110 g

Smarty/SIB: vnitřní siréna, bílá barva, napájení 12Vdc.
Smarty/GIB: vnitřní siréna s majákem, bílá barva, napájení 12 Vdc.
Smarty/GFR: vnitřní siréna s majákem, červená barva, napájení 24 Vdc.

OBJEDNACÍ KÓDY
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Nexus a Nexus/G
Sběrnicový GSM/GPRS komunikátor

GSM komunikátor Nexus není jen tak obyčejný komunikátor, ale komunikátor, který umožňuje uživateli vzdáleně ovládat ústřednu
SmartLiving. Nexus nabízí neskutečné možnosti v komunikační oblasti, protože je plně zaintegrován do systému přes systémovou
sběrnici I-BUS. Nexus není žádné přídavné zařízení, které by vyžadovalo zvláštní programování, ale programuje se jako součást
systému pomocí programovacího softwaru SmartLeague.
Instalace komunikátoru Nexus do systému je velmi jednoduchá, Nexus zapojíte na sběrnici jako každé jiné periferní zařízení, např.
klávesnici nebo expandér. Komunikátor Nexus můžete instalovat přímo do ústředny, nebo pokud by byl v prostorách ústředny
špatný signál, můžete jej nainstalovat libovolně po budově, kde máte v dosahu sběrnici I-BUS. Vzdálenost od ústředny není
absolutně problém. Pokud by jste se domnívali, že vzdálenost mezi ústřednou a komunikátorem je příliš velká, můžete použít 
izolátor s opakovačem řady IB100. Pokud dojde k přerušení komunikace mezi Nexusem a ústřednou SmartLiving a to při poruše 
nebo při pokusu o vyřazení komunikátoru, Nexus je schopen odeslat nouzové hlasové a SMS zprávy. Ústředna SmartLiving se dá 
naprogramovat k odesílání hlasových a textových zpráv pomocí pevné linky a GSM modulu Nexus.
Nexus Vám poskytuje maximální volnost při programování a je také schopen odpovědět na číslo volajícího. V takovém případě se
aktivuje hlasové menu (které přijímá příkazy pomocí DTMF volby), toto je jedna z nejvíce oceňovaných funkcí systému SmartLiving.
Hlasové menu je uživateli k dispozici vždy, pokud ale má tuto službu povolenou.
Nexus také poskytuje systému SmartLiving možnost monitorování a ovládání systému pomocí SMS zpráv. Buď můžete využít
předdefinovaných textových zpráv, nebo si můžete pro události napsat vlastní texty zpráv. Pro ovládání systému pomocí SMS zpráv
si sami zadáte text, který při přijetí modulem Nexus aktivuje přiřazené zkratky, scénáře, aktivaci výstupu atd. Všechny tyto operace
jsou chráněny uživatelským kódem.
GSM komunikátor Nexus a Nexus/G je dodáván s praktickou magnetickou anténou s 3m kabelem.
GSM komunikátor Nexus/G má zaintegrovány všechny funkce jako Nexus a navíc ještě obsahuje řadu inovativních funkcí, které
využívají technologii GPRS mobilních sítí. Prakticky to znamená, že budete moci po připojení Nexus/G na sběrnici I-BUS nejen
monitorovat, ale i programovat systém SmartLiving.
Pomocí tohoto modulu tedy získáte možnost připojení systému SmartLiving do sítě Internet a za pomocí softwaru SmartLeague
vzdálený přístup a zprávu systému. Spojení přes GPRS můžete provést buď z klávesnice, nebo pomocí sms, kdy se systém
SmartLiving přímo spojí s danou IP adresou vašeho počítače, která je naprogramována v ústředně. V případě, kdy se nebudete
nacházet u vašeho počítače, nabízí INIM revoluční řešení kdy pomocí sms zadáte přihlašovací údaje a Vaši dočasnou IP adresu. Váš
počítač se během pár sekund spojí s Nexus/G. Tato funkce umožňuje spuštění vzdáleného programování přes GPRS po mobilním
Internetu. Spojení přes GPRS poskytuje Nexusu/G kapacitu pro připojení systému SmartLiving na pulty PCO, které podporují
komunikaci pomocí protokolu SIA-IP. Tato funkce umožňuje pultům PCO přijímat informace z objektu v reálném čase pomocí IP
připojení s mnoha výhodami z hlediska nákladů na připojení. Díky SIA-IP protokolu, Nexus/G nabízí alternativu k připojení pomocí
klasické pevné linky. Nexus/G podporuje znakovou řadu UCS2, to umožňuje přeposílání zpráv, které používají nestandardní znaky,
které jsou typické pro některé evropské jazyky.
Vzhledem k tomu, že spojení pomocí GPRS využívá mobilní data, doporučujeme porovnat poplatky, které si účtují mobilní operátoři.
Nexus/G poskytuje přístup ke službě Inim Cloud. Může být použito jako hlavní komunikační zařízení pro připojení ke Cloudu nebo 
také jako záložní komunikační zařízení v případě, že je připojeno pomocí modulu SmartLan/G nebo SmartLAN/S.

GSM/GPRS PřIPOJENÍ
EN50131-3
CEI 79-2
CEB T014
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ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

Technická specifikace

Nexus Nexus/G

Hlasová komunikace přes GSM síť Ano

PCO komunikace přes GSM síť Ano

Odesílaní automatických nebo předdefinovaných sms zpráv
pro jednotlivé události

Ano

Aktivace zkratek přes SMS zprávy Ano

Aktivace zkratek na základě detekce volajícího (200 telefonních čísel) Ano

Potvrzovací SMS zprávy Ano

Přesměrování příchozích SMS zpráv Ano

Nastavení priority mezi pevnou linkou GSM pro každou událost Ano

Odpovídač a ovládání ústředny pomocí DTMF volby Ano

Stav Nexusu viditelný na klávesnici Ano

Automatická kontrola kreditu Ano

Nouzová komunikace - hlasová, SMS, PCO Ano

SMS zpráva o stavu zařízení (GSM operátor, síla signálu, poruchy atd.) Ano

GPRS připojení - Ano

Programování a řízení systému SmartLiving přes GPRS - Ano

IP komunikátor pro PCO pomocí SIA-IP protokolu - Ano

Znaková sada UCS2 - Ano

Inim Cloud - Ano

Rozměry (VxŠxH) 59x108x20 mm

Hmotnost 60 gr

Nexus: sběrnicový GSM komunikátor pro systém SmartLiving.
Nexus/G: sběrnicový GSM/GPRS komunikátor pro systém SmartLiving.

OBJEDNACÍ KÓDY
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PřIPOJENÍ PřES TCP/IP
EN50131-3
CEI 79-2
CEB T014

Připojení a dostupnost jsou dvě z nejvíce se rozvíjejících oblastí, které se postupně
dostávají do našich všedních životů. Přístup na Internet už není výsadou bohatých firem,
ale už je běžně rozšířen do většiny domácností. Modul SmartLan umožňuje připojení
ústředen SmartLiving do sítě Internet a tím ji zajišťuje prvotřídní konektivitu a rozsáhlé
komunikační funkce. INIM nabízí dva typy těchto modulů, které poskytují připojení k
Internetu: SmartLAN/S a SmartLAN/G. Všechny ústředny řady SmartLiving jsou schopné
IP komunikace. Oba tyto moduly umožňují snadnou komunikaci s ústřednou. Modul
SmartLAN slouží jako rozhraní a pomocí šifrované komunikace zajišťuje vysokou
bezpečnostní úroveň proti neoprávněnému přístupu. Z důvodu snadného nastavení
sítě jsou moduly SmartLAN/G vybaveny uživatelským softwarem pro snadnou správu
dynamické IP adresy.
Platforma, na které je založen systém SmartLAN/G, umožňuje velmi dobré síťové funkce
a rychlé připojení k internetu. Proto je možné nastavit vzdálené připojení, programování
nebo dohled systému pomocí softwaru SmartLeague nebo pomocí dohledového softwaru
SmartLook a to buď lokálně (síť LAN) nebo vzdáleně (síť Internet). Ve skutečnosti modul
SmartLAN/G umožňuje stejnou přístupovou úroveň, jako místní připojení pomocí portu
RS232. SmartLAN/G také umožňuje komunikovat s pultem PCO pomocí protokolu SIA-IP.
Tato funkce umožňuje dohledovému centru PCO prostřednictvím IP připojení získávat
důležité informace v reálném čase. SmartLan/G tímto nabízí zajímavou alternativu oproti
stávajícím připojením na PCO pomocí pevné telefonní linky.
Modul SmartLAN/G navíc poskytuje dokonalejší dálkovou správu a komunikační funkce.
Modul SmartLAN/G je schopen na základě událostí automaticky odesílat e-maily. Každý
e-mail může mít přílohu, která je uložena jako soubor / dokument na SD kartě (není
součástí dodávky) a textovou zprávu, která může obsahovat přímé odkazy na doménovou
adresu nebo IP adresu zařízení, jako jsou např. bezpečnostní kamery. Kromě e-mailů
nabízí tento modul uživatelům globální přístup k jejich zabezpečovací ústředně pomocí
jakéhokoliv internetového prohlížeče v PC, tabletu nebo smartphonu.
Ve skutečnosti má modul SmartLan/G integrovaný web-server schopný rozlišit způsob
připojení a v závislosti na něm přizpůsobit webovou stránku pro dané zařízení. SmartLan/G
poskytuje uživateli rozhraní ve stejném designu, jako klávesnice Alien. To je velkou výhodou
pro uživatele, kteří používají stejné prostředí pro ovládání celého systému. Rozhraní nabízí
moderní a atraktivní vzhled, vhodný pro všechny velikosti displeje a umožňuje automatické
natáčení zobrazení.
Pomocí chytrých telefonů, tabletů a osobních počítačů můžete snadno ovládat
zabezpečovací systém z celého světa, stejně jako by jste stáli doma u klávesnice. Ovládání
systému z této virtuální klávesnice je rychlé a snadné, stejně jako by jste používali klávesnici
Alien pro ovládání skupin, zón, časovačů, deníku události atd. SmartLan/G umožňuje použít
virtuální klávesnici, která uživatelům umožňuje přímo komunikovat s jeho zabezpečovacím
systémem a systémovou klávesnicí odkudkoliv na světě.
SmartLan/G navíc umožňuje použít grafické mapy, kde pomocí mapového podkladu na
pozadí a interaktivních ikon, které prezentují jednotlivé objekty, umožňuje snadné intuitivní
a hlavně velmi přehledné ovládání celého systému. Interaktivní mapy umožňují vytvořit
stromovou struktůru těchto map pro přepínání přes různé mapy.
Kromě toho, SmartLan/G nabízí podporu pro streamování obrazu z kamer pomocí JPEG a
MJPEG, které se např. používají pro verifikaci poplachů. SmartLan/G také podporuje kamery
s pluginem Onvif. Tyto funkce umožňují SmartLan/G využívat různých předvoleb pro
každou kameru v závislosti na typu poplachu a v případě potřeby připojit k emailu obrázek
před a po události. Web-server také poskytuje podporu pro PTZ kamery.
Uživatelské a instalační kódy umožňují přístup do systému. Tato funkce umožňuje
instalačním firmám v případě potřeby vzdálený přístup přes Internet do spravovaných
systémů pro jednoduchou kontrolu, případně změnu požadovaných parametrů bez
nutnosti instalace jakéhokoliv programu.
SmartLan/G umožňuje navíc plný přístup k zabezpečovacímu systému pomocí aplikace
AlienMobile pro chytré telefony a tablety. Použití SmartLAN/G poskytuje plný přístup ke 
službě Inim Cloud. 

SmartLAN/G

Web server - ONVIF videoverifikace

Web server – virtuální kláve-

E-mail zaslaný ústřednou SmartLiving

AlienMobile App

Webserver s uživatelským rozhraním

Web server - grafické mapy

SmartLAN/G
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Technická specifikace
SmartLAN/G

Příprava pro montáž na základní desku Ano
Šifrování dat - proprietární AES-128bit
Připojení do sítě LAN Ethernet 10-100 Base T Ano
Programování a dohled systému přes IP použitím softwaru SmartLeague Ano
Statická IP adresa Ano
Nastavení DynDNS Ano
Správa vícenásobného připojení Až 10
Inim Cloud Ano
Digitální komunikátor s protokolem SIA-IP Ano
Zasílání e-mailů s přílohami a podpora SSL Ano
Konektor na SD kartu Ano
Přílohy uložené na SD kartě (není součástí dodávky) Ano
Správa pro paměťovou SD kartu 32GB
Synchronizace síťového času Ano
UPNP Ano
Funkce web-serveru pro PC, PDA a Smartphony:
    Virtuální klávesnice s uživatelským rozhraním AlienMobile
    Ovládání scénářů
    Ovládání zón
    Ovládání skupin
    Interaktivní a přizpůsobitelné mapy
    ONVIF webkamery
        - Ovládání webkamery
        - Video události seznam/email
    Zobrazení možností časovačů
    Zobrazení deníku událostí

Ano

Nastavení aplikace AlienMobile Ano
Rozměry (VxŠxH) 54x81x30 mm
Hmotnost 40 g

Systémové schéma zapojení SmartLAN/G do ústředny SmartLiving

SmartLAN/G: ethernet rozhraní TCP-IP pro připojení k Internetu s e-mailovým a webovým serverem a protokolem SIA-IP pro digitální komunikátor.

OBJEDNACÍ KÓDY

SmartLiving

Šifrovaná data
AES-128

Vzdálená konfigurace
Vzdálené ovládání
Virtuální klávesnice

E-mail 
Webové rozhraní

Grafické mapy
ONVIF protokol

E-mail 
Webové rozhraní

AlienMobile+
Upozornění
na telefonu

Dynamická
DNS

SmartLAN/G

Router

Síť
LAN

Internet

P2P
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Pro ty, kteří nepotřebují využívat pokročilé funkce vzdáleného ovládání, ale mají potřebu
vzdáleně ovládat ústřednu SmartLiving pomocí jednoduchých funkcí. INIM nabízí základní
funkci modulu SmartLan/S. Toto volitelné příslušenství otevírá možnosti dálkového
programování a dohled jak z lokální sítě, tak ze sítě Internet pomocí programovací aplikace
SmartLeague, tak z dohledového softwaru SmartLook. Dále můžete využívat digitální
komunikátor s protokolem SIA-IP a vzdálený přístup s mobilní aplikace AlienMobile. Použití 
SmartLAN/S poskytuje plný přístup ke službě Inim Cloud. SmartLAN/SI

SmartLAN/S: ethernet rozhraní TCP-IP pro připojení k Internetu a protokolem SIA-IP pro digitální komunikátor.

Systémové schéma zapojení SmartLAN do ústředny 

Technická specifikace
SmartLAN/S+

Příprava pro montáž na základní desku Ano

Šifrování dat Proprietární

Připojení do sítě LAN Ethernet 10-100 Base T Ano

Programování a dohled systému přes IP použitím softwaru SmartLeague Ano

Statická IP adresa Ano

Nastavení DynDNS -

Správa vícenásobného připojení -

Inim Cloud Ano

Digitální komunikátor s protokolem SIA-IP Ano

Zasílání e-mailů s přílohami a podpora SSL -

Konektor na SD kartu -

Přílohy uložené na SD kartě (není součástí dodávky) -

Správa pro paměťovou SD kartu -

Funkce web-serveru pro PC, PDA a Smartphony:
    Virtuální klávesnice s uživatelským rozhraním AlienMobile
    Ovládání scénářů
    Ovládání zón
    Ovládání skupin
    Interaktivní a přizpůsobitelné mapy
    Zobrazení možností časovačů
    Zobrazení deníku událostí

-

Nastavení aplikace AlienMobile Ano

Rozměry (VxŠxH) 54x81x30 mm
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SmartLAN/S

SmartLiving

Šifrování dat

Vzdálená konfigurace
Vzdálené ovládání
Virtuální klávesnice

E-mail
Webové rozhraní

AlienMobile+
Upozornění na telefonu

Dynamická DNS

SmartLAN/S

Router

LAN
Síť

Internet

P2P
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Aplikace 
AlienMobile
Aplikace pro chytré telefony a tablety,

pro ovládání systému SmartLiving

Postupné obklopování technickými vymoženostmi stále více rozšiřuje obzor průměrných uživatelů pro možnost interaktivního ovládání
díky mobilním připojením. V současné době vnímají uživatelé aplikace v chytrých telefonech a tabletech, jako nejrychlejší a nejsnadnější
způsob, jak se dostat k informacím, obsahu a různým funkcím. Je tomu tak i v případě INIMu, kdy byla vyvinuta aplikace AlienMobile,
která plně uspokojí potřeby uživatelů, pro snadné ovládání zabezpečovacího systému SmartLiving. Aplikace AlienMobile umožňuje
uživatelům řídit systém SmartLiving pouhým zadáním příkazu jak pro zabezpečovací systém, tak pro domácí automatizaci, bez ohledu
na denní dobu nebo místo, kde se nacházíte.
AlienMobile má stejné uživatelské rozhraní jako klávesnice Alien a rozhraní modulu SmartLan/G. INIM tak vytvořil jedinečné prostředí
pro uživatele, kteří se velmi snadno orientují a intuitivně ovládají celý systém.
Aplikace AlienMobile je uzpůsobena pro různé velikosti obrazovky a má jedinečný moderní vzhled. Nabízí kompletní škálu funkcí,
kde pomocí několika dotyků a tahů prstu umožní aktivaci/deaktivaci systému, aktivaci scénářů, zjistí aktuální stavové informace,
může nahlížet do deníku událostí, zapne klimatizaci, osvětlení atd. Konfigurace AlienMobile s ústřednou SmartLiving je jednoduchá a
přehledná.
Aplikace umožňuje snadnou správu systémů SmartLiving. To znamená, že budete mít perfektní kontrolu nad všemi použitými
systémi (dům, kancelář, skladovací prostory...)
AlienMobile, také umožňuje spravovat bezpečnostní kamery. To umožňuje interakci s bezpečnostními kamerami pro verifikaci událostí.
Dále můžete využít funkci multi-zobrazení až pro 4 bezpečnostní kamery najednou.
S AlienMobile+ uživatelé mohou přistupovat ke službě Inim Cloud tím, že získají možnost přijímat oznámení týkající se poplachů, 
poruchy, zapnutí/vypnutí a stavu připojení. Připojení ke službě Cloud se provádí jednoduše pomocí ID uživatele a hesla použitého pro 
přístup k Inim Cloudu.
AlienMobile je k dispozici na Google Play pro Android systémy a na App Store pro iPhone a iPad.

Apple a logo Apple náleží Apple Inc., registrováno v USA a dalších zemích.;
iPhone je registrovaná značka Apple inc.; Apple Store je registrovaná služba Apple Inc.; Google Play a Android jsou registrované značky Google Inc.

MOBILNÍ PřIPOJENÍ

Technická specifikace
AlienMobile AlienMobile+

Správa scénářů Ano Ano

Správa zón Ano Ano

Správa oddílů Ano Ano

Příkazy domácí automatizace Ano Ano

Správa ústředny Cloud a P2P Cloud a P2P

Počet ústředen Neomezený Neomezený

Funkce časový termostat - Ano

Správa bezpečnostních kamer - Ano

Příkazy přes SMS Ano Ano
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Inim Cloud

Cloud je počítačová infrastruktura, která nabízí potencionálně neomezené zdroje, které se zrodily z neustálého zvyšování potřeb 
správy dat odkudkoli: z domu, z práce nebo z dovolené. Cloud je již nedílnou součástí života každého. Bankovní převody, rezervace, 
prakticky každá online operace nyní využívá možnosti cloudu. A výhod je mnoho:
Samospráva: uživatelé mohou požadovat služby přímo bez zásahu správců nebo poskytovatelů služeb.
Globální přístup: služby jsou vždy přístupné z více zařízení a míst.
Univerzální: zaručený přístup přes mobilní telefony, tablety, stolní počítače nebo velké servery.
Bezpečnost: zabezpečená celková ochrana dat, šifrování a odolnost proti počítačovým virům.
Více uživatelů: sdíleno a synchronizováno se všemi uživateli ve stejnou dobu.

Inim Cloud je průkopnickým poskytovatelem služeb pro inovativní funkce, které nabízí. Inim Cloud byl speciálně vyvinut a navržen 
pro správu nejnovějších dostupných technologií. Všechny tyto zdroje zaručují maximální spolehlivost.
Při využívání služby Cloud je zásadní, aby bylo možné se spolehnout na strukturu, která je schopna poskytovat tyto služby 
profesionálním a účinným způsobem. Z tohoto důvodu využívá Inim Cloud jedno z nejdůležitějších evropských datových center s 
rozsáhlými zárukami, pokud jde o šířku pásma, výpočetní výkon a ukládání dat. Navíc datové centrum v důsledku svých pokročilých 
technologií umožňuje geografickou replikaci, a to i v případě katastrof nebo přírodních kalamit ve vymezené zeměpisné oblasti.
Aby bylo možné využívat služby Inim Cloud, je třeba mít ústřednu SmartLiving a jedno z následujících komunikačních zařízení: 
SmartLAN/G, SmartLAN/S nebo Nexus/G. Pokud však budete chtít další záruku konektivity, můžete kombinovat desku SmartLAN s 
modulem Nexus/G, který bude sloužit jako záložní kanál pro Cloud.
Komunikační kanál vytvořený mezi periferními zařízeními a Inim Cloud je šifrován nejmodernějšími kryptografickými algoritmy a díky 
tomu je vysoce bezpečný a spolehlivý.
Služby Inim Cloud jsou nabízeny jak koncovému uživateli, tak instalátorovi, z nichž každý bude těžit z mnoha výhod, které nabízí. Od 
registrace až po přístup k serveru Inim Cloud je využívána webová adresa www.inimcloud.com.

Instalátor
Úkoly instalátora jsou značně zjednodušeny, je šetřen čas a řízení systému je efektivnější. Již není nutné se obávat, že vy nebo někdo 
jiný budete muset změnit konfiguraci sítě. Za normálních okolností musí instalátor provádět dvě hlavní operace v síti, které zahrnují 
dosažitelnost a směrování: instalátor musí poskytnout uživateli adresu, kterou lze použít v aplikaci nebo prohlížeči, a kterou může 
sám použít k dosažení prostřednictvím softwaru SmartLeague. Nyní stačí jediný přístupový bod pro všechny instalátory a uživatele, 
bez ohledu na umístění ústředny - www.inimcloud.com. Poté musí instalátor poskytnout přesměrování připojení implementováním 
přesměrování portů na routeru anebo bráně firewall. Technologie Inim Cloud umožňuje ústřednám vyhnout se tomuto problému, 
neboť jsou to ústředny, které se připojují ke stejnému společnému bodu: www.inimcloud.com. Deska SmartLAN/S a SmartLAN/G 
jsou již nastaveny pro automatický přístup k internetu, takže je to jednoduše připojení typu “plug” n “play”, čímž jsou operace spojené 
s připojením velmi jednoduché. Kromě toho má instalátor v současné době několik různých způsobů vzdáleného přístupu k 
různým zařízením. S Inim Cloudem budou všechny ústředny dostupné stejným způsobem na stejné adrese: www.inimcloud.com. 
Z webového rozhraní Inim Cloud je možné sledovat stav systému, zobrazit chyby a naplánovat zásahy prostřednictvím kalendáře, 
který funguje jako skutečný systém řízení.

PřIPOJENÍ PřES CLOUD
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www.inimcloud.com 

E-mail
Webové
rozhraní

SmartLiving

Domácí
automatizace

Všude

a

nebo

SmartLAN/SI

SmartLAN/G

Nexus/G

Plug ‘n Play

Plug ‘n Play

Plug ‘n Play

1

6

2 3

Instalátor
Vzdálená konfigurace

AlienMobile+
Upozornění
na telefonu

SmartLeague

AlienMobile+
Upozornění
na telefonu

Více uživatelů

Zabezpečená
komunikace

Internetové
připojení

Výpočetní
síla

Uložiště

Geograficá
replikace

Uživatel
Uživatelé služby Inim Cloud mají plnou kontrolu nad jejich instalacemi (dům, obchod, chata apod.). A pro komunikaci s nimi si 
mohou vybrat mezi intuitivním webovým rozhraním (www.inimcloud.com) a aplikací AlienMobile+, díky které mohou získat zasílání 
push zpráv na jejich smartphony nebo tablety v reálném čase.
Uživatelé mohou ovládat část své instalace: aktivovat scénáře, zapnout jednotlivé skupiny nebo aktivovat/deaktivovat zóny. Ovládání 
domácí automatizace je kdykoliv po ruce a aktivace výstupů, nastavení a nastavení termostatu na požadovanou teplotu lze provést 
velmi snadno. Všechny události jsou okamžitě k dispozici a jsou zařazeny do kategorií. Uživatelé mohou také využít vyhledávací 
funkce dle klíčových slov nebo časových intervalů a v případě potřeby stahovat události na své počítače nebo tablety. Upozornění 
na telefonu nebo e-mailové upozornění jsou volně konfigurovatelné podle kategorie, jinými slovy je možné rozhodnout, kolik a jaká 
upozornění mají být zaslána. Uživatelé mohou do svých systémů připojit více než jedno mobilní zařízení, což umožňuje správu více 
uživatelů. Aplikace AlienMobile+ umožňuje také správu více než jednoho systému najednou, takže je možné efektivně a intuitivně 
centralizovat správu domů a kanceláří na smartphonu.
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AIR2
V poslední době vzrůstá poptávka po bezdrátových spolehlivých a na ovládání jednoduchých zabezpečovacích systémech. Nyní
díky INIMu přichází na náš trh to co instalační firmy a koncový uživatel vyžadují. Jedinečný bezdrátový systém Air2, pracující na
frekvenci 868MHz, využívající technologii obousměrné komunikace. To znamená, že všechna zařízení v systému vysílají i přijímají
signál. Tato obousměrná technologie nahrazuje dosud používanou jednosměrnou technologii, která jen přijímala, ale také vysílá
signály do všech zařízení v systému. Z tohoto důvodu nespoléhá systém Air 2 na jednosměrný poplachový signál jako většina
dneska používaných systémů, ale ověřuje tuto zprávu pomocí obousměrné komunikace u bezdrátového zařízení. Odborníci, kteří
se zabývají zabezpečovacími systémy určitě naleznou v této technologii spoustu vynikajících funkcí, jako například pokročilý systém
diagnostiky, který technologie Air2 nabízí. Vysílač se připojuje k ústředně EZS pomocí sběrnice I-BUS, která umožňuje přímou
integraci všech drátových i bezdrátových zařízení. Technologie INIMu Air2 nabízí vysoký standard bezdrátových systémů, aniž by
došlo ke snížení bezpečnostních požadavků. Volba Air2 znamená snížení instalačního času na minimum a zároveň možnost střežit
místa kde není natažená kabeláž. Bezdrátový systém Air2 může být instalován na místa, kde není možné natáhnout kabeláž, jako
jsou například památkově chráněné objekty, kostely, muzea, atd.

EN50131-5-3
EN50131-2-2

FD100

DT200TXIR200W/XDT200W

BS200

KF100

MC200

MC100

OTT100W

HEDERAARIA/W

Technické parametry systému
Pracovní frekvence 868MHz
Typ komunikace Obousměrná

Modulace GFSK
Kanály 3
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Aria/W je bezdrátová klávesnice, která poskytuje všechny funkce pro plnou kontrolu a správu systému SmartLiving prostřednictvím 
systému Air2, který je propojen přes vysílač Air2-BS200. Integruje všechny funkce, které jsou k dispozici na pevných klávesnicích 
Concept a nabízí grafický displej s uživatelsky přívětivými ikonami a 4 snadno použitelnými funkčními tlačítky. Klávesnice Aria/W je 
vybavena držákem pro upevnění na stěnu a stojánkem na stůl či police, kde díky svému elegantnímu designu nebude překážet. 
Akcelerometr zajišťuje jak tamper ochranu proti nežádoucí manipulaci, tak funkci “probuzení” z pohotovostních režimů, zatímco 
snímač jasu upravuje podsvícení displeje a kláves. Navíc má funkci automatického vypnutí v případě, že se přesune mimo dosah 
bezdrátového připojení. Je na místě zdůraznit, že baterie vydrží až 2 roky. Přístroj Aria/W je také vybaven konektorem, který v případě 
potřeby umožňuje externí napájení 6-20 Vdc.

Air2-Aria/W
Bezdrátová klávesnice s podsvíceným grafickým displejem

Technické parametry systému
Komunikace s vysílačem Air2-BS200 Obousměrná
Podsvícený grafický displej Ano
Rozhraní ikony Easy4U Ano

Programovatelné podsvícení v provozu Ano
Senzor osvětlení Ano
4 signální LED Ano

Signalizace bzučákem Ano
Tamper ochrana Proti otevření a odtržení
Akcelerometrem ovládané “probuzení” Ano
Instalace na montážní krabici Ano
Stojan na stůl Ano

Napájecí konektor 6-20 Vdc Ano
Baterie CR17450 (2)
Životnost baterie 2 roky
Rozměry (VxŠxH) 114x139x24 mm

Air2-Aria/WB: bezdrátová klávesnice s podsvíceným displejem pro správu systému Smartliving, v bílém provedení.

OBJEDNACÍ KÓDY
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Venkovní siréna Hedera je speciálně navržena tak, aby zajistila bezproblémovou instalaci a rychlé programování. Poskytuje řadu 
možností nastavení zvuku, světla, maximálního času alarmu, počtu záblesku za minutu, režimu aktivace signálu apod. Siréna je 
propojena  s ovládacími panely Smartliving přes vysílač s přijímačem Air2-BS200, který je řízen a spravován kontrolním panelem. To 
značně zjednodušuje programování a umožňuje aktivaci charakteristických signálů pro různé události, jejichž příslušné parametry lze 
přímo nakonfigurovat z ovládacího panelu. Ovládací panel je schopen prostřednictvím systému Air2 kontrolovat tamper, slabou baterii, 
poruchové signály a také úroveň nabití baterie. Samodiagnostika umožňuje rychlou detekci případných poruch. Během fáze instalace 
je také možné zvolit specifický signál pro ztrátu bezdrátového příjmu. Vysoce jasné LED světlo poskytuje dlouhou autonomii, sníženou 
spotřebu energie a má také dvě pomocné LED diody. Baterie má životnost až 4 roky. Siréna je chráněna proti otevření odtržení a 
zapěnění, dosaženým pomocí infračervené detekce s dvojí cestou uvnitř sirény s vysokou odolností proti falešným poplachům. Hedera 
je také k dispozici v kovovém vzhledu.

Vlastnosti bezdrátové sirény Air2-Hedera
Komunikace s vysílačem Air2-BS200 Obousměrná
Rozdělené ovládání hlasitosti a světla Ano
Nastavitelná hlasitost Ano

Ochrana Proti otevření, odtržení a zapěnění 
Vnitřní kovový plášť Ano
Signální LED světlo Ano
Parametr programovatelný z přístroje Ano
Akustický tlak na  1 m 103dBA
Stupeň ochrany IP34
Baterie ER34615M
Životnost baterie 4 roky
Rozměry (VxŠxH): 288x207x106 mm

Air2-Hedera-F: venkovní bezdrátová siréna s ochranou proti zapěnění.
Air2-Hedera-FM: venkovní bezdrátová siréna s ochranou proti zapěnění, kovový vzhed.
Air2-Hedera-F#: venkovní bezdrátová siréna s ochranou proti zapěnění, bez baterií.
Air2-Hedera-FM#: venkovní bezdrátová siréna s ochranou proti zapěnění, kovový vzhled, bez baterií.

OBJEDNACÍ KÓDY

Air2-Hedera
Venkovní bezdrátová siréna

EN50131-5-3
EN50131-2-2
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Technické parametry vysílače/přijímače AIR2-BS200
Bezdrátový vysílač Obousměrná komunikace
Připojení k ústředně 4 vodiče (sběrnice I-BUS)
Počet podporovaných bezdrátových zařízení 50 (Air2-BS200/50), 30 (Air2-BS200/30), 10 (Air2-BS200/10)
Ovládání bezdrátových signálů (vstupy a výstupy) 50 (Air2-BS200/50), 30 (Air2-BS200/30), 10  (Air2-BS200/10)
Bezdrátové klíčenky (KF100) 100 (Air2-BS200/50), 50 (Air2-BS200/30), 30 (Air2-BS200/10)
Řízených klávesnicí (Aria/W) a sirén (Hedera) 4
Připojení zařízení do systému pomocí svorek
Přiřazení bezdrátových klíčenek do systému Pomocí přívěsků a karet
Ochrana Proti odtržení a otevření krytu
Dohled Bezdrátový programovatelný čas dohledu
Rozměry (VxŠxH) 171x80x27 mm
Hmotnost 130 g

Air2-BS200

Air2-BS200
Rozhraním pro připojení na sběrnici I-BUS ústředen SmartLiving. Air2-BS200/30 umožňuje
připojit 30 ks zařízení (detektorů, magnetických kontaktů nebo kouřových detektorů) a 50 
ks bezdrátových klíčenek KF100. Každé zařízení může být načteno jako svorka na ústředně, 
stejně tak každá klíčenka může být načtena jako přívěsek. Air2-BS200 je schopno spravovat až 
4 klávesnice Aria/W a 4 sirény Hedera.

Air2-DT200T/B: bezdrátový duální detektor s charakteristikou záclony s anti-maskingem, bílé provedení.
Air2-DT200T/M: bezdrátový duální detektor s charakteristikou záclony s anti-maskingem, hnědé provedení

OBJEDNACÍ KÓDY

Technické parametry AIR2-DT200T
Komunikace s bezdrátovým vysílačem Air2-BS100 Obousměrná
Digitalní analýza signálu Ano
Dosah 3 m
Ochrana Anti-masking a tamper
Detekce pohybu Ano
Frekvence mikrovlny K Band
Teplotní kompenzace Ano
Vypínatelná LED Ano
Počítadlo pulzů Ano
Baterie CR17450
Životnost baterie 3 roky
Rozměry (VxŠxH) 140x40x32 mm
Hmotnost 93 g

Air2-DT200T
Air2-DT200T je bezdrátový PIR detektor s charakteristikou záclony, který díky dvou senzorům
a digitální analýze signálů zajišťuje sledování pohybu ve střežené oblasti. Využití těcho dvou
technologií umožňuje nastavit velmi vysokou citlivost a zároveň eliminovat falešné poplachy.
Vestavěná funkce teplotní kompenzace umožňuje detektoru se přizpůsobitvšem typům
okolních podmínek. Senzor otřesu a náklonu, chrání detektor proti pokusům otevřít nebo
odstranit detektor, zatím co funkce anti-masking zajistí detekci pokusu o zarušení.
Air2-DT200T je velmi vhodný pro ochranu dveří a oken a může být použit ve venkovním 
prostředí. K dispozici v hnědé a bílé barvě.Air2-DT200T

Air2-BS200/30: obusměrný vysílač 868MHz, připojení přes I-Bus, až 30 detektorů, až 50 klíčenek.
Air2-ANT100N/8: externí anténa 868Mhz.

OBJEDNACÍ KÓDY
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Technické parametry detektorů řady XLine Air2-XIR200W Air2-XDT200W
Komunikace s bezdrátovým vysílačem Air2-BS200 Obousměrná Obousměrná
Digitalní analýza signálu Ano Ano
Dosah 12m 8m

Ochrana
Tamper otevření detektoru a
odtržení od montážní plochy

Tamper; anti-masking funkce MW

Detekce nárazu a náklonu Ano Ano
Teplotní kompenzace Ano Ano
Vypínatelná LED Ano Ano
Počítadlo pulzů Ano Ano
Baterie CR17450 CR17450
Frekvence mikrovlny - K Band
Životnost baterie 3 roky 3 roky
Rozměry (VxŠxH) 120x60x44 mm 120x60x44 mm
Hmotnost 98 g 102 g

Air2-XIR200W: bezdrátový digitální PIR detektor s dosahem 12 m.
Air2-XDT200W: bezdrátový digitální duální detektor s dosahem 8 m.

Air2-XIR200W
Air2-XDT200W
Air2-XIR200W a Air2-XDT200W jsou nové bezdrátové detektory pohybu od INIMu řady 
XLine, ktré jsou určeny především pro profesionální instalace. Air2-XIR200W je a pasivní 
infračervený detektor (PIR). Jeho technologie je založena na analýze digitálního signálu, 
pomocí duálního pyroelektrického detektoru a inovativního signálového filtru, tím je 
docíleno přesné detekce pohybu v detekční oblasti a díky funkci programovatelného 
počtu pulzů, je vysoce odolný vůči falešným poplachům. Funkce teplotní kompenzace 
umožňuje detektoru se přizpůsobit okolním podmínkám. Detektor je také vybaven 
detektorem otřesu a náklonu pro detekci sabotáže. Air2-XDT200W má stejné konstrukční 
vlastnosti, ale pro detekci využívá duální technologie (mikrovlna a PIR). Přesná detekce 
pohybu, kompenzace teploty, detekce nárazu a náklonu jsou samozřejmostí, stejně 
jako spolehlivost a vysoká odolnost vůči falešným poplachům, která je vyšší díky duální 
technologii a funkci s nastavitelným počtem pulzů. Bezpečnostní opatření zahrnuta v 
Air2-XDT200W jsou doplněny funkci anti-masking, které jsou dostupné díky mikrovlnému 
senzoru. Bezdrátové detektory řady XLine mohou být použity v široké škále instalací 
od rezidentů až po komerční aplikace, které poskytnou řešení pro všechny typy těchto 
instalací.

Air2-XIR200W
Air2-XDT200W

EN50131-5-3
EN50131-2-2
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ÚSTřEDNy SMARTLIVING

OBJEDNACÍ KÓDY
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Technické parametry AIR2-UT100
Komunikace s bezdrátovým vysílačem Air2-BS200 Obousměrná
Poplachový vstup 1
Tamper vstup 1

Výstupní napětí 3V
Ochrana Proti nárazu a náklonu
Baterie 2x CR17450
Životnost baterie 4 roky
Rozměry (VxŠxH) 20x100x40 mm
Hmotnost 24 g

Air2-UT100: univerzální bezdrátový vysílač. 

Air2-UT100
UT100 je potřebný v aplikacích, kde je vyžadován přenos bezdrátového signálu z libovolného
zdroje do ústředny SmartLiving. UT100 má NC vstup, který je na základě změny stavu přenášen
přímo do ústředny. Dále je vybaven NC vstupem pro připojení tamper kontaktu.
UT100 je vybaven překlenutelným vnitřním tamperem. Pokud je zařízení přesunuto nebo
narušeno, automaticky vyšle tamper poplach do vysílače Air2-BS100, který bude okamžitě
předán do zabezpečovací ústředny SmartLiving.
Tento modul je vybaven pro napájení externích zařízení @3V. Pokud používáte napájení pro
externí zařízení, musíte vzít v úvahu, že v závislosti na velikosti odběru dojde ke snížení životnosti
baterie. UT100 je velmi praktické zařízení, které najde uplatnění hlavně při zabezpečení
perimetru. Zapojení umožňuje přenášet do zabezpečovací ústředny jak poplach, tak tamper kde
je instalace časově i finančně nenáročná. Proto je UT-100 jedinečným řešením, jak bezdrátově
přenést poplachové a sabotážní informace z detektoru nebo dalších zařízení do zabezpečovací
ústředny SmartLiving.

Technické parametry venkovního detektoru AIR2-OTT100W
Komunikace s bezdrátovým vysílačem Air2-BS200 Obousměrná
Digitalní analýza signálu Ano
Dosah 3÷12m
Pokrytí 60°

Ochrana
Tamper otevření a odtržení od montážní plochy; otřesový a náklonový
senzor

Vypínatelná LED Yes
Krytí IP44
Baterie 2x CR17450
Životnost baterie 4 roky
Rozměry (VxŠxH) 189x70x100 mm

Air2-OTT100W: bezdrátový duální detektor pro venkovní použití.

Air2-OTT100W
Air2-OTT100W je bezdrátový detektor s duální technologií určený hlavně pro venkovní aplikace.
Je vybaven mikrovlnou technologií, která v kombinaci s programovatelnými funkcemi zajistí
velmi vysokou odolnost vůči falešným poplachům. Je vybaven nastavovacím mechanismem
pro horizontální nastavení a přizpůsobení spodního paprsku, který umožňuje prostřednictvím
výběru provozního režimu ignorovat malé pohybující se objekty (PET imunita). Stejně jako
všechny detektory jsou vybaveny tamper kontaktem pro otevření nebo odtržení detektoru. Air2-
OTT100W má také senzor otřesů a náklonu. Detektor je vyroben z polykarbonátu, Fresnelovy
čočky, které jsou odolné vůči UV záření a krytí detektoru je IP44. Možnosti použití, seřízení a
flexibilita při programování umožňuje použít Air2-OTT100W na různé zabezpečení venkovních
ploch, dle požadavků zákazníka.

Air2-OTT100W

Air2-UT100

OBJEDNACÍ KÓDY
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Technické parametry magnetického kontaktu AIR2-MC100
Komunikace s vysílačem Air2-BS200 Obousměrná
Ochrana Při odtržení z montážní plochy a otevření
Magnetický kontakt 2 @ 90° možné individuální využití nebo využití páru
Svorky 2 konfigurovatelné jako vstup nebo výstup
Vyvážení svorek NO, NC, jednoduché vyvážení, dvojité vyvážení
Nastavení roletových a otřesových senzorů Ano, na obou svorkách
Signalizace poplachu Signalizace poplachu z magnetického kontaktu, signalizace ze svorek 1 a 2
Barvy Bílá a hnědá
Baterie CR123A
Životnost baterie 4 roky
Rozměry (VxŠxH) 95x36x26 mm

Hmotnost 80 g

Air2-MC100

Air2-MC100B: magnetický kontakt (obousměrný) se 2 vstupy/výstupy (bezdrátový expandér), bílý.
Air2-MC100M: magnetický kontakt (obousměrný) se 2 vstupy/výstupy (bezdrátový expandér), hnědy.

Air2-MC100
Definice tohoto zařízení jako magnetického kontaktu je velmi zjednodušená. Kromě
bezdrátového magnetického kontaktu, u kterého se dá využít dvou poloh pootočených
90° od sebe, je možné ještě využít dvou svorek, které mohou být nastaveny jako vstupní
nebo výstupní. Konfigurace svorek jako vstupu nabízí stejné možnosti jako standardní
svorka (NO, NC, jednoduše vyvážená zóna; dvojitě vyvážená zóna), a také umožňuje
připojení otřesového a roletového senzoru. Konfigurace svorky jako výstup nám garantuje
zatížení otevřeného kolektoru až 150 mA. Poplachy obdržené od magnetického kontaktu a
dvou svorek budou na ústředně zobrazeny jako poplachy z nezávislých zón.
Toto zařízení nám nabízí možnost změnit nepoužitý magnetický kontakt na expandér se
2 svorkami a tamper ochranou. Tímto způsobem bude možné zajistit tamper ochranu
pomoci magnetického kontaktu. Tento magnet se vyrábí ve dvou barevných provedeních,
bílá a hnědá.

Technické parametry bezdrátové klíčenky AIR2-KF100
Komunikace s vysílačem Air2-BS200 Obousměrná
Tlačítka 4
Funkce tlačítek Programovatelné na ústředně (zastřežení/odstřežení, aktivace výstupu atd.)
Stavové LED 6, pro příkaz a potvrzení provedení
Akustická signalizace Vícetónová
Zámek kláves Ano
Baterie CR2032
Životnost baterie 5 let
Rozměry (VxŠxH) 61x41x12 mm
Hmotnost 15 g

Air2-KF100
Díky obousměrné komunikaci je možné obdržet od klíčenky KF100 vizuální potvrzení
odeslaného příkazu pomocí LED indikátoru. Klíčenka má 4 ovládací tlačítka, která se dají
volně naprogramovat na ústředně. Toto dálkové ovládání umožňuje uživateli na dálku
zastřežit/odstřežit systém, zavřít/otevřít bránu, rozsvítit / zhasnout světla. Také vydává
akustický signál, který poskytuje zpětnou informaci, jestli byla požadovaná operace
provedena. Klíčenka KF100 nabízí možnost zamčení kláves proti náhodnému stisknutí
kláves.

Air2-KF100

Air2-KF100: bezdrátová klíčenka (obousměrná) se 4 programovatelnými tlačítky.

BEZDRÁTOVÉ PřÍSLUŠENSTVÍ PRO
ÚSTřEDNy SMARTLIVING

EN50131-5-3
EN50131-2-2
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Technické parametry bezdrátového kouřového detektoru AIR2-FD100
Komunikace s vysílačem Air2-BS200 Obousměrná
Ochrana Proti demontáži z patice
4 přednastavené úrovně citlivosti 0.08dB/m (přednastaveno); 0.10dB/m; 0.12dB/m; 0.15 dB/m

Tříbarevná signalizační LED 
Zobrazuje provozní stavy, poruchu, zaprášení optické komory, vybití
baterie, poplach

Možnosti Vypnutí LED signalizace
Baterie CR17450
Životnost baterie 3 roky
Rozměry (VxŠxH) 60x114 mm (s paticí)
Hmotnost 160 g (s paticí bez baterie), 182 g (s paticí a baterií)

Air2-FD100: bezdrátový kouřový detektor pro systém SmartLiving.

Air2-FD100
Bezdrátový kouřový detektor Air2-FD100 vám umožní využívat nejnovější pokročilé funkce
ústředen řady SmartLiving. Tento detektor vám nabízí jedinečné vlastnosti, které velmi podstatně
zvýší bezpečnost vašeho domova. Air2-FD100 na rozdíl od ostatních podobných zařízení nabízí
nové funkce. Detektor neustále kontroluje zaprášení detekční komory a v případě zaprášení
vás bude informovat o nutnosti vyčištění detektoru. Analogové hodnoty znečištění detektoru
můžete kdykoliv zobrazit na klávesnici. Jedinečná technologie použita pro detekci požáru v
detektorech Air2-FD100 je typická pro detektory, které se používají v profesionálních požárních
systémech. Tato technologie vám umožní využít 4 přednastavené úrovně citlivosti detektoru
(0.08dB/m až 0.15dB/m). Air2-KF100 je vybaven tříbarevnou LED (zelená, žlutá a červená),
která zobrazuje provozní stavy detektoru, jako např. vybitá baterie, zaprášená optická komora
detektoru a poruchové stavy. Z důvodu úspory baterie můžete veškerou vizuální signalizaci LED
vypnout. Veškerá konfigurace se provádí vzdáleně pomocí programu SmartLeague bez nutností
cokoliv nastavovat přímo na detektoru.

Air2-MC200

Air2-MC200
Air2-MC200 je bezdrátový magnetický kontakt, který obsahuje otřesový a náklonový senzor.
Nejnovější mikroelektromechanická technologie umožňuje tomuto zařízení maximální flexibilitu
při programování a navíc velmi přesnou detekci s vysokou mírou spolehlivosti. Ve skutečnosti
můžete obě detekční složky, náklonovou i otřesovou přesně nastavit podle vyžadovaných
parametrů na dané instalaci. Náklonový senzor detekuje tamper na objektu, se kterým je
pevně spojen. Je velmi vhodný pro použití na markýzách, střešních oknech atd., tak se můžete
jednoduše vyhnout použití magnetu. Air2-MC200 je chráněn tampem proti otevření nebo
odtržení od montážní plochy Air2-MC200 používá oddělené kanály pro různé druhy signalizace
a proto umožňuje jednoznačně určit o jaký druh poplachu se jednalo. Malá velikost tohoto
zařízení zjednodušuje montáž a údržbu.

Technické parametry Air2-MC200
Komunikace s přijímačem Air2-BS200 Obousměrná
Ochrana Tamper proti otevření a odtržení z montážní plochy
Magnetický kontakt 1
Otřesový a náklonový senzor 1
Kanály pro signalizaci poplachu Oddělený pro magnetický kontakt, otřesový a náklonový senzor a tamper
Citlivost otřesového detektoru 16 úrovní
Citlivost náklonového senzoru Programovatelná s max. úhlem menším než 5°
Zpoždění signalizace náklonu Programovatelná od 100ms do 2 minut
Barvy Bílá a hnědá
Baterie CR2
Životnost baterie 4 roky
Rozměry (VxŠxH) 58x35x23 mm
Hmotnost 50 g

Air2-MC200B: bezdrátový magnetický kontakt s detektorem náklonu a otřesu, bílý.
Air2-MC200M: bezdrátový magnetický kontakt s detektorem náklonu a otřesu, hnědý.
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SPS12160XG3: spínaný napájecí zdroj 5A @ 13.8V.

SmartLevel
Napájecí zdroje

Zdroj SmartLevel řeší všechny doplňkové požadavky na záložní zdroje. Řídící deska zařízení splňuje všechny požadavky EN50131-6.
Proto může být instalována tam, kde je podle EN50131, vyžadován stupeň zabezpečení 3.

Zdroje SmartLevel SPS12160 nabízí až 5A @ 13.8V s prostorem pro akumulátor 12V-17Ah.
Zdroj je vybaven 3 napájecími výstupy, z níchž je každý jištěn proti zkratu a umožňuje odběr až 1,35A.
Deska elektroniky a spínaný napájecí zdroj neustále monitorují napájení akumulátoru.

Technické parametry
SPS12160XG3

Interní modul spínaného zdroje Až 6,2A @ 13,8V

Vstupní napětí 230Vac -15% +10%, 50-60Hz

Stabilita Vyšší než 1%

Napájecí výstupy, každý s ochranou proti zkratu a pojistkou 1.35A 3

Integrovaná nabíječka akumulátoru Ano

Monitorování akumulátoru Ano

Reléový výstup pro signalizaci poruchy/tamperu Ano

Výstup otevřený kolektor pro signalizaci poruchy 2

Prostor pro akumulátor 17Ah

Rozměry (VxŠxH) 500x380x95 mm

Hmotnost (bez akumulátoru) 2 kg

OBJEDNACÍ KÓDY

SPÍNACÍ NAPÁJENÉ ZDROJE
EN50131-6
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Moduly napájecích zdrojů a jejich kryty

INIM nabízí dva modely zálohovaných napájecích zdrojů: model 3 A a model 5 A.
Každý z těchto modulů je možné objednat ve verzi s krytem. Zařízení se skládá z modulu spínaného zdroje a krytu, ve kterém
je prostor pro dva 12V akumulátory. Je to ideální řešení pro instalace, kde není vyžadován přímý dohled nad tímto zařízením.
Všechny modely umožňují připojení tepelné sondy akumulátoru. Tepelné sondy chrání akumulátor před přehřátím a následně
jeho trvalým poškozením, tím že sleduje jeho teplotu a zároveň reguluje nabíjecí proud.

OBJEDNACÍ KÓDY

ProbeTH
Teplotní sonda chrání akumulátor před přehřátím a následně před
jeho trvalým poškozením tím, že měří teplotu akumulátoru a reguluje
jeho dobíjecí proud

IPS12160G
Modul napájecího zdroje - 160W
- Vstupní napětí: 230Vac -15% +10%, 50-60Hz
- Příkon ze sítě: 1,1A
- Výstupní napětí: 13.8 Vdc
- Maximální výstupní proud: 5A + 1,2A pro dobíjení akumulátoru
- Stabilita: vyšší než 1%
- Ochrana proti přepětí
- Ochrana proti zkratu
- Změna výstupního napětí v závislosti na teplotě
  (řídí ProbeTH tepelná sonda)
- Samostatný obvod pro nabíjení akumulátoru
- 2x poruchový výstup OC
- 3 signalizační LED
- Kovový kryt

IPS12060G
Modul napájecího zdroje - 60W
- Vstupní napětí: 230Vac -15% +10%, 50-60Hz
- Příkon ze sítě:: 0,5A
- Výstupní napětí: 13,8Vdc
- Maximální výstupní proud: 2,5A+1,2A
- Stabilita: vyšší než 1%
- Ochrana proti přepětí
- Ochrana proti zkratu
- Změna výstupního napětí v závislosti na teplotě
  (řídí ProbeTH tepelná sonda)
- Samostatný obvod pro nabíjení akumulátoru
- 2x poruchový výstup OC
- 3 signalizační LED
- Kovový kryt

BPS12060G
Napájecí zdroje v krytu - 60W
- Prostor pro dva akumulátory 7 Ah, 12 V
- Rozměry (ŠxVxH): 325x325x80 mm
- Hmotnost (bez akumulátoru): 3 kg

BPS12060G: napájecí zdroj v kovovém krytu, 2,5A+1,2A, 12V
s odděleným obvodem pro napájení akumulátoru.
ProbeTH: teplotní sonda.

IPS12060G: napájecí zdroj, 2,5A+1,2A, 12V
s odděleným obvodem pro napájení akumulátoru.
IPS12160G: napájecí zdroj, 5A+1,2A, 12V
s odděleným obvodem pro napájení akumulátoru.

ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY



46

Xline
Nová generace detektorů INIM

XIR200H je pasivní infračervený detektor (PIR), který pomocí dvojitého pyroelektrického snímače detekuje infračervené záření.

PIR detektor

XIR200H Digitální PIR detektor
- Digitální analýza signálů
- Detekční dosah 15m
- Úhel detekce 100°
- Vypínatelná poplachová LED
- Teplotní kompenzace
- Ochrana proti oslnění
- Počítadlo pulzů 

- Tamper ochrana (otevření nebo odtržení)
- Příprava pro propojky s rezistory
- Pracovní teplota: 0°C ÷ +50°C
- Napájecí napětí: 9V ÷ 16V dc
- Proudový odběr: 15mA @ 12V dc
- Instalační výška: 2,2 m
- Rozměry: 120x60x44 mm

Nová řada detektorů XLine představuje integraci nejmodernějších technologií pro detekci pohybu. Tyto detektory jsou určeny
pro detekci pohybu ve vnitřních prostostorách. Digitální zpracování signálu kombinuje velmi vysokou citlivost se stejně vysokou
odolností vůči falešným poplachům. Ve skutečnosti pomocí digitálního zpracování signálů ze senzoru a použití zcela inovativních
možností zesílení signálu a jeho následné filtrace jsou tyto detektory schopny snímat pohyb v zabezpečené oblasti s velmi vysokou
přesností a spolehlivostí. Detektory řad XLine také vynikají svým moderním designem, který je ideální volbou pro všechny typy
komerčních a bytových instalací.

XLINE

Duální detektory řady XLine kombinují PIR technologi a mikrovlnou technologii.

Duální detektor

XDT200H Digitální duální detektor
- Digitální analýza signálů
- Detekční dosah 15m
- Úhel detekce 100°
- Počítadlo pulzů
- Teplotní kompenzace
- Ochrana proti oslnění
- Vypínatelná LED
- 3 signalizační LED
- Tamper ochrana (otevření nebo odtržení)

- Příprava pro propojky s rezistory
- Funkce AND/OR
- Smart funkce
- X Band mikrovlná detekce
- Pracovní teplota: 0°C ÷ +50°C
- Napájecí napětí: 9V ÷ 16V dc
- Proudový odběr: 20mA @ 12V dc
- Instalační výška: 2.2m
- Rozměry: 120x60x44 mm
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Software SmartLeague
Programovací software pro zařízení INIM

Každá aplikace obsažena v programu SmartLeague je odlišná, ale všechny aplikace sdílejí
stejnou strukturu a rozhraní. Tyto aplikace umožňují programování ústředen EZS řady
SmartLiving, GSM bran řady SmartLink a v neposlední řadě ústředen EPS řady SmartLine,
SmartLight a SmartLoop. Takže jednoduše naleznete vše, co potřebujete pro programování
všech zařízení INIM v jednom balíčku.
Naprogramování systému a jeho prvotní spuštění zabírají velkou část instalačního času přímo
v místě instalace. Takže v současné době stále častěji používají instalační technici počítače
k naprogramování zařízení. S ohledem na tuto skutečnost se odborníci z výzkumu a vývoje
společnosti INIM rozhodli vytvořit software, který by výrazně zjednodušil programování a 
diagnostiku zařízení. Toho bylo dosaženo
tím, že máte přímý vizuální kontakt při programování zařízení. Ve skutečnosti máte navíc k 
dispozici kromě klasické programovací
mřížky náhled v podobě pop-up menu s užitečnými informacemi.
Kromě toho, můžete např. přesunout detektor z jedné svorky na druhou pouhým kliknutím na detektor a přetažením na
požadovanou svorku.
Navíc v průběhu programování můžete využít třeba napovědu, jak správně zapojit detektory, u které vám bude zobrazeno na displeji
podrobné schéma zapojení detektoru.
Programování je dále zjednodušeno možnostmi vyzužívat funkci kopíruj a vlož. Tato volba je velmi užitečná, pokud máte systém
s více prvky (zóny, skupiny, události, časovače....) stejného typu. V takových případech je vše, co potřebujete udělat, nastavit jeden
prvek, zkopírovat jeho profil a vložit profil ostatním prvkům, což vám ušetří velké množství času.
SmartLeague opravdu nabízí velký komfort, pokud se jedná o diagnostiku zařízení. Nabízí jasný interaktivní přehled o stavu systému.
Můžete např. sledovat “real-time” data o stavu GSM zařízení, síle signálu, eventuálně poruchy atd.
Při použití softwaru SmartLeague můžete provádět diagnostiku systému SmartLiving velmi jednoduše a navíc budete mít detailní
informace o celém systému. Tímto způsobem můžete zkontrolovat stav zón, skupin, časovačů, periferií a všech systémových prvků.
U bezdrátových zařízení můžete zkontrolovat sílu signálu a zarušení pro každý detektor. Tato funkce je velmi důležitá obzvláště při
rozmisťování bezdrátových detektorů.
Software je otevřen pro všechny dostupné komunikační kanály. SmartLeague není omezen jen na místní rozhraní pomocí RS232,
umožňuje také programovat pomocí pevné linky za pomocí SmartModem100 nebo prostřednictvím sítě Internet za pomocí
modulu SmartLAN. SmartLeague se s ústřednou může spojit i přes Inim Cloud. V tomto případě je možné programování a vzdálené 
ovládání, stejně jako importování a exportování nastavení zakázek a zálohování databáze, všechno napříč Cloudem.

Software si po zaregistrování můžete stáhnout ze stránek www.sicurit.cz.

ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMYINIM SOFTWARE
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SmartLook je řídící a monitorovací software pro požární a zabezpečovací
ústředny INIM. Systém SmartLook je nabízen v mnoha variantách. Tento
modulární systém je ideální pro komerční, průmyslové, automatické systémy a v
neposlední řadě pro použití v domácnostech. Typickou aplikací je centralizovaný
dohled několika technologií umístěných v samostatných budovách v různých
lokalitách. Další nejčastější použití je na recepcích hotelů, kongresových centrech,
obchodních domech, kde je nutný neustálý požární dohled a obsluha může
rychle a přesně reagovat na danou událost. Software SmartLook díky svému
přátelskému rozhraní hraje neméně důležitou roli v ovládání ostatních zařízení.
Pokud je systém SmartLook napojen na ústřednu SmartLiving může převzít celé
řízení domu a tím využije plného potenciálu, který zabezpečovací ústředna SmartLiving skrývá. Pro tento účel je možné zakoupit LITE
verzi, která Vám umožní plně využívat všech funkcí systému SmartLiving. Monitorovací a řídicí systém SmartLook pracuje s grafickými
mapami, které jsou spolu propojeny stromovou strukturou. Na každé mapě může být umístěn libovolný počet objektů. Jednotlivé
objekty mohou sloužit buď jen pro monitorování systému (detektory, skupiny, zóny, výstupy atd.), odkazy na další webové stránky (VCR
webové rozhraní), nebo jako příkazová tlačítka, která mohou podle příslušné úrovně přístupu ovládat výstupy. Systém umožňuje výběr
ze 3 různých přístupových úrovních pro každou událost. Třetí úroveň umožňuje plně konfigurovat stránky pomocí HTML (HyperText
Markup Language). To znamená, že systém je plně konfigurovatelný a umožňuje vložení apletů v Javě, pomocí kterých se dá zobrazit
stream z IP kamer. Tím je uživateli umožněno sledovat celý systém v reálném čase. Například u systému EZS bude obsluha moci
monitorovat stav jednotlivých vstupů, dále je možné provádět operace jako např. zastřežení, odstřežení, překlenutí, aktivace výstupu
atd. Dále systém SmartLook umožňuje začlenit do systému IP kamery nebo DVR s webovým rozhraním. Software SmartLook je
schopen načíst konfigurace buď přímo z ústředny, nebo z databázového souboru programovacího softwaru SmartLeague, čímž dojde
k výrazné časové úspoře při programování aplikace. Systém SmartLook také nabízí jednoduchou autodiagnostickou funkci, která
umožňuje obsluze okamžité ověření komunikace mezi ústřednou a softwarem SmartLook. Systém je také schopen pracovat s několika
přístupovými úrovněmi. Software SmartLook se skládá ze dvou samostatných aplikací. První aplikace slouží k naprogramování celého
dohledového systému a druhá je věnovaná přímo pro uživatele a slouží přímo k monitorování celého systému.

SmartLook 
Dohledový software

Minimální hardwarové požadavky
- Pentium 4 (3.2 Ghz)
- Ram 2 GB
- Zvuková karta

Operační systém

- Windows* 2000 Professional s MDAC 2.8 nebo vyšší
- Windows* XP, XP &4 
- Windows* Vista, Vista 64
- Windows* 7, 7 64
- Windows* 8, 8 64
- Windows* 8.1, 8.1 64
- Windows* 10, 10 64

Pevný disk 500 MB

Maximální počet monitorovaných zařízení 25

Rozhranní pro připojení zařízení RS232, Ethernet

Přístupové úrovně Standardní uživatel, Supervisor, Administrátor

Podporované rozlišení
800x600, 960x600, 1024x600, 1024x640, 1024x768, 1152x964, 1280x720, 1280x768, 
1280x800, 1280x960, 1280x1024

*Microsoft® a Windows® jsou registrované ochrané známky společnosti Microsoft. 

SmartLook/F01L: licence “lite” pro řízení požární ústředny SmartLoop nebo SmartLine, nerozšiřitelná licence.
SmartLook/F01E: licence pro řízení 1 požární ústředny SmartLoop nebo SmartLine, rozšiřitelná licence.
SmartLook/F02E: licence pro řízení 2 požárních ústředen SmartLoop nebo SmartLine, rozšiřitelná licence.
SmartLook/F05E: licence pro řízení 5 požárních ústředen SmartLoop nebo SmartLine, rozšiřitelná licence.
SmartLook/F10E: licence pro řízení 10 požárních ústředen SmartLoop nebo SmartLine, rozšiřitelná licence.
SmartLook/I01L: licence “lite” pro řízení zabezpečovací ústředny řady SmartLiving, nerozšiřitelná licence.
SmartLook/I01E: llicence pro řízení 1 zabezpečovací ústředny řady SmartLiving, rozšiřitelná licence.
SmartLook/I02E: licence pro řízení 2 zabezpečovacích ústředen řady SmartLiving, rozšiřitelná licence.
SmartLook/I05E: licence pro řízení 5 zabezpečovacích ústředen řady SmartLiving, rozšiřitelná licence.
SmartLook/I10E: licence pro řízení 10 zabezpečovacích ústředen řady SmartLiving, rozšiřitelná licence.

OBJEDNACÍ KÓDY
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IP2RX je pokročilá softwarová aplikace, která umožňuje IP komunikaci mezi ústřednou SmartLiving a Pultem centrálizované ochrany
(PCO).
Tato inovativní softwarová aplikace převádí tradiční přenos (po pevné telefonní lince) na PCO, na přenos pomocí IP technologie.
Aplikace může být instalována buď na vyhrazeném počítači, nebo přímo na počítač, kde běží vyhodnocovací aplikace PCO.
IP2RX umožňuje příjem událostí generovaných ústřenou SmartLiving pomocí protokolu SIA-IP přenášeném prostřednictvím sítě
Internet a převést je do protokolů srozumitelných pro PCO, jako je např. Contact-ID, Ademco, Radionics, atd. Tímto způsobem
může PCO používat stejný dohledový software, který díky použití IP2RXbude moci přijímat události posílané přes Internet.
IP2RX umožňuje vytvořit seznam sledovaných systémů (účtů) a nastavit tak typické parametry pro objekt, jako např. periodické
testovací volání, které pravidelně testuje přenosovou linku. Kromě toho můžete také určit, jakých kanálů bude použito pro přenos
dat: LAN (SmartLAN/SI nebo SmartLAN/G) nebo kanál GPRS (Nexus/G). Je také možné použít oba komunikační kanály pro příjem
dat.
IP2RX je také schopen detekovat poruchu připojení Internetu a okamžitě je signalizonat v dohledovém softwaru na pultu PCO.
IP2RX umožňujue vytvořit vlastní odchozí protokol. Tato funkce umožňuje snadno zaintegrovat IP2RX do PCO pultu pomocí
proprietálního protokolu.
Stručně řečeno, software aplikace IP2R X je schopen překládat protokol SIA-IP vysílaný ústřednami SmartLiving prostřednictvím
modulu SmartLan/S, SmartLan/G nebo Nexus/G přes Internet do srozumitelné podoby pultu PCO. Jednoduchost a flexibilita tohoto
softwaru umožňuje připojit ústředny na starší pulty bez nutnosti vysokých nákladů na upgrade pultu.

IP2RX 
Software s IP rozhraním mezi ústřednou a pultem PCO

IP2RX: softwarová aplikace pro konverzi SIA-IP protokolu do jiných formátů.
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AUXREL32
Reléová a napájecí deska
Nabízí 2 reléové výstupy, které mohou být
řízeny samostatně nebo od 2 otevřených
konektorů. Navíc tento modul nabízí
distribuci napájení chráněné 3 tepelnými
pojistkami. Prostor pro instalaci těchto
modulů je pouze u ústředen SmartLiving
verze “L”.

LINKUSBAB
USB kabel mezi PC a ústřednou INIM.

LINKUSB232CONV
Převodník RS232-USB.

LINKIBUS
Kabel pro sběrnici I-BUS.

ProbeTH
Teplotní sonda pro akumulátory.

TamperNO
Tamper kontakt pro ústřednu SmartLiving.

LINK232F9F9
RS232 kabel mezi PC a ústřednou INIM.

REL1INT
Modul s jedním relé.
Tento modul převádí otevřený kolektor na
reléový kontakt.
Pracuje s npájecím napětím 12 nebo 24 V 
(nastavitelné pomocí propojek). 4 otvory 
pro připevnění pomocí šroubu. Rozměr 
modulu 45x35 mm.

STD241201
Modul pro snížení napětí @ 24dc - 12Vdc
Modul sníží napětí z 24V na 14V.
Vhodný pro napání zařízení na 12V (externí 
sirény s majákem, komunikátory atd.) v 
požárních systémech. Má vysokou účinnost 
a nízké ztráty v podobě tepla. Maximální 
výstupní proud 1A.

KB100-N: černý rámeček a svorkovnice pod klávesnici.
KB100-B: bílý rámeček a svorkovnice pod klávesnici.

Kit KB100 umožňuje připojení klávesnice Concept a nCode pomocí
svorkovnice místo připojovacího kabelu, kde je nutná instalační krabice pod
omítku. Kit KB100 obsahuje svorkovnici se 6 svorkami a plastový rámeček. 

KB100
Montážní podložka pod klávesnice Concept
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