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Z pasją do przodu,  tworząc pionierskie rozwiązania!
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Bezprzewodowe centrale alarmowe SOL

Sol to nowa bezprzewodowa centrala typu „all-in-one” 
firmy Inim. Dostępne wersje pozwalają zarządzać do 30 lub 
60 urządzeniami bezprzewodowymi dodając opcjonalny 
moduł. Sol to łatwy w instalacji system o najwyższej 
jakości, który spełni wszystkie potrzeby.

100% BEZPRZEWODOWY
ALLINONE SYSTEM MODUŁOWY

Rozwiń swoją potrzebę zdalnego połączenia. Centrala Sol 
ma plastikową obudowę z miejscem na wiele opcjonalnych 
modułów z możliwościami instalacji typu HotStart. Sol 
jest połączona z chmurą Inim i oferuje instalatorom i 
użytkownikom pełną informację, łatwą aktywacje poleceń 
jednym dotknięciem za pośrednictwem aplikacji lub chmury.

komponuje się ze wszystkimi rodzajami wnętrz. To idealne 
rozwiązanie do ochrony małych budynków mieszkalnych
i komercyjnych, ale także dla bardziej złożonych instalacji.
Sol jest dostępna w szerokiej wersji ofertowej.

MODUŁOWOŚĆ 

DO TWOICH POTRZEB.
ISTOTA
PROJEKTU.
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Sol to nowy całkowicie bezprzewodowy profesjonalny system alarmowy firmy Inim. Sol jest łatwym w instala-
cji, nowoczesnym systemem sygnalizacji włamania i napadu, który jest w stanie w pełni spełnić wszystkie 
wymogi ochrony małych budynków mieszkalnych i komercyjnych, choć dzięki swojemu potencjałowi 
nadaje się również do bardziej zawansowanych instalacji. System pozwala zarządzać urządzeniami 
bezprzewodowymi jak czujki PIR, czujniki dualne, kontaktrony, czujniki dymu, sygnalizatory zewnętrzne 
/wewnętrzne, klawiatury. Opcjonalne moduły PSTN, GSM, LAN i WiFi oferują zaawansowaną łączność
 i mogą być łatwo zamontowane w dedykowane przestrzenie w plastikowej obudowie również podczas 
pracy systemu (oprócz Wi-Fi). Centrala jest kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami bezprzewodowymi 
Inim. Ma wbudowany przekaźnik i 2 dodatkowe terminale, które umożliwiają podłączenie przewodowych 
detektorów.

Centrala Sol ma elegancką obudowę o estetycznym wyglądzie, dzięki czemu nadaje się do montażu w każdym otoczeniu. Dostępne są 
3 rodzaje obudowy przedniej: kolorowy ekran dotykowy 4,3 ”, graficzny wyświetlacz LCD z klawiaturą sensoryczną, oraz tylko z diodami 
LED. Uruchomienie systemu Sol jest niezwykle szybkie i łatwe dzięki uproszczonej procedurze instalacyjnej opartej na technologii Quick-
GO. Aplikacja InimTech Security pozwala na szybkie programowanie nie tylko urządzeń bezprzewodowych, ale także wielu parametrów 
operacyjnych, dzięki czemu możesz uruchomić małą instalacje w rekordowo krótkim czasie. Sol jest również połączony z chmurą Inim
i oferuje instalatorom i użytkownikom pełne informacje i proste polecenia, które można aktywować jednym dotknięciem.

Zastosowano rozwiązania takie jak:
DoubleLink: cały system bezprzewodowy ma dwukierunkową transmisje.
Inim CloudReady: łączność z Inim Cloud do zarządzania systemem oraz aplikacji użytkownika i instalatora z powiadomieniami push.
WideConnect: łączność PSTN, LAN, WiFi i GSM-3G.
Easy4User: obsługa za pomocą pilota, klawiatury dotykowej, tradycyjnej klawiatury, aplikacji AlienMobile z wieloma możliwościami skutecznego
i wydajnego korzystania z systemu.

Bezprzewodowe centrale alarmowe SOL
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Bez komplikacji. Aktywacja Sol jest niezwykle prosta i 
szybka. Możesz cieszyć się z uproszczonej procedury 
instalacji dzięki wbudowanej technologii QuickGO. 
Nowa aplikacja na smartfony InimTech  umożliwia szybkie,
bezproblemowe programowanie urządzeń 
bezprzewodowych i prostą konfigurację małej instalacji w 
rekordowym czasie.

PROSTOTA
OD POCZĄTKU.

Technologia QuickGO
Szybka instalacja i
programowanie.
Aplikacja InimTech
z kodami QR dla
urządzeń.

Łatwa obsługa
Piloty, ekran dotykowy
,tradycyja klawiatura
Aplikacja AlienMobile
- wiele łatwych i
efektywnych metod
obsługi systemu.

Rożnoraka łączość
Połączenia PSTN, 
LAN, WiFi i 3G-GSM.

Chmura INIM
Połączenie systemu
zarządzanie i push
powiadomienia dla
użytkownika i 
instalaora.

Dwukierunkowa
Technologia
Dwukierunkowa
Transmisja
Bezprzewodowa.

Bezprzewodowe centrale alarmowe SOL

Specyfikacja Techniczna

Centrala

6 dostępnych wersji

2 wersje do zarządzania maksymalnie 30 lub 60* urządzeniami: czujki PIR, czujniki dualne, kontaktrony, czujniki dymu, sygnalizatory 
zewnętrzne, klawiatury

3 rodzaje płyty czołowej: kolorowy ekran dotykowy 4,3 ", graficzny LCD i  klawiatura sensoryczna, panel LED

Obracany o 360 ° panael przedni dla łatwego dostępu

Poziomnica dla dokładności zamontowania

Bezprzewodowy nadajnik-odbiornik (868MHz)

2 konfigurowalne zaciski dla przewodowych czujników

Przekaźnik

Czytnik zbliżeniowy

Sygnalizator piezoelektryczny

Zaciski I-BUS do podłączenia dodatkowego nadajnika-odbiornika lub/i czytnika zbliżeniowego

Opcjonalne moduły

PSTN: połączenia głosowe lub analogowe protokoły nadzoru za pośrednictwem przewodowej linii telefonicznej PSTN

3G GSM: połączenia głosowe, wysyłanie/odbieranie SMS-ów, analogowe i cyfrowe protokoły nadzoru, chmura Inim, odczyt/zapis 
konfiguracji centrali

LAN: łączność Ethernet punkt-punkt lub przez chmurę Inim

WiFi: łączność bezprzewodowa LAN

SmartLogos30M: 500 wiadomości głosowych

868 MHz dwukierunkowa: odbiór i transmisja bezprzewodowego sygnału alarmowego

Chmura: Łączność z platformą Inim Cloud

Zdalne zarządzanie

AlienMobile: aplikacja użytkownika do pełnego zdalnego sterowania systemem i powiadomień push

InimTech Security: aplikacja instalatora do szybkiej instalacji urządzeń bezprzewodowych za pomocą kodów QR i zaprogramowania 
podstawowych parametrów

Powiadomienia push o awariach, zdarzeniach sabotażowych i wiele innych

Scentralizowane zarządzanie każdą centralą za pośrednictwem chmury Inim

Zasilanie

2A zasilacz

NiMH akumulator podtrzymujący

Programowalny 12V DC terminal zasilający

* Dostępna wkrótce.

* Dostępna wkrótce.

SOL-30S: do 30 urządzeń, panel LED na płycie czołowej.
SOL-30G: do 30 urządzeń, wyświetlacz LCD i klawiatura sensoryczna.
SOL-30P: do 30 urządzeń, kolorowy ekran dotykowy 4,3 ".
SOL-60S *: do 60 urządzeń, panel LED na płycie czołowej.
SOL-60G *: do 60 urządzeń, wyświetlacz LCD i klawiatura sensoryczna.
SOL-60P *: do 60 urządzeń, kolorowy ekran dotykowy 4,3 ".

KODY ZAMÓWIEŃ

S Sol-Lan/S: interfejs sieciowy Lan/S.
Sol-PSTN: interfejs PSTN.
Sol-3G: interfejs 3G GSM.
Sol-WiFi: interfejs WiFi.
Smatlogos30M: karta głosowa (już w katalogu).
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S M A R T L I V I N G

Funkcje głosowe
Gdy system jest rozbudowany o płytę SmartLogos 30M i klawiaturę Joy/MAX,  można użyć 
ciekawych funkcji głosowych.
Płyta SmartLogos 30M posiada transmisję głosową o pojemności do 30 min., która może 
być podzielona aż na 400 wiadomości głosowych. Ta znacząca ilość zasobów zaangażowana 
jest w szeregu funkcji tj. wybieranie głosowe, funkcja Interkomu, telefoniczne menu 
głosowe, automatyczne powiadomienia głosowe, podsłuch, itp. Zalety tego obszernego 
zakresu funkcji są oczywiste ale wybieranie głosowe oraz funkcja Interkomu zasługują na 
szczególną uwagę. Te przyjazne funkcje wymagają tylko od montującego wprowadzenia 
numerów kontaktowych na wejściu.
Dodatkowo, funkcja Interkomu umożliwia użytkownikom wzajemne kontaktowanie się i 
prozumiewanie z różnych miejsc w budynku (z magazynu do biura, z garażu do domu, itp.). 
Innymi ciekawymi funkcjami są telefoniczne menu głosowe oraz menu głosowe ustawiane 
na klawiaturze, które poprowadzą użytkownika z łatwością przez wszystkie operacje 
przeprowadzane w systemie.
Komendy głosowe znajdują sie na płycie i nie wymagają zaprogramowania.
Użytkowanie zostało bardzo uproszczone m.in. dzięki łatwej w użyciu funkcji Text-to-Speech 
oferowanej przez oprogramowanie SmartLeague.   
Funkcja Text-to-Speech pozwala na nagranie wiadomości wyłącznie wpisując tekst 
za pomocą klawiatury. Ta metoda eliminuje wszystkie trudności występujące przy 
standardowym nagrywaniu głosowym. Jeśli połączy się automatyczne wybieranie głosowe z 
funkcją Text-to-Speech, można ławto wpisać nazwy stref (kuchnia, salon, garaż, biuro, itp.), 
aby w jasny sposób oznaczyć zagrożone miejsca podczas alarmu.

Mikrofon  

Interfejs użytkownika 
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Inim Cloud
Technologia chmury Inim Cloud zapewnia użytkownikom SmartLiving wyjątkowo wygodną 
metodę zarządzania systemem przez Internet. Połączenie z Inim Cloud zostało osiągnięte bez 
konieczności wykonywania konfiguracji sieci w której działa centrala. Wszystko jest łatwo 
dostępne przez Internet za pomocą przeglądarki lub aplikacji zainstalowanej na smartfonie.  
Inim Cloud umożliwia użytkownikom natychmiastowe otrzymywaniu powiadomień o 
zdarzeniach i zarządzanie ich systemem, a także umożliwia instalatorowi ciągłe 
monitorowanie poprawności działania wszystkich zainstalowanych podzespołów. 
Konfiguracja chmury jest typu Plug&Play. Dzięki niej mamy dostęp do: pamięci zdarzeń, 
lokalizacji geograficznej, centrali i jej opisu, zdalnego zarządzania systemem bezpieczeństwa 
i automatyki domowej, programowania centrali alarmowej, powiadomień e-mail i push na 
smartfony, prostego i intuicyjnego interfejsu sieciowego, ciągłej dostępności z każdego 
miejsca. To główne usługi, które zapewniają najwyższy poziom zdalnego zarządzania dla 
użytkowników i instalatorów.

11
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515 BOX / 1050 BOX / 1050KIT / 1050 G3 BOX 
10100L G3 BOX / 10100 KIT 3A / 10100 KIT 5A 
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515 BOX / 1050 BOX / 1050KIT / 1050 G3 BOX 
10100L G3 BOX / 10100 KIT 3A / 10100 KIT 5A 
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Główne funkcje systemu SmartLiving SmartLiving 
515 BOX

SmartLiving
1050 BOX
1050/G3

SmartLiving
1050 KIT 
  / BOX

SmartLiving
10100 KIT /

10100 L/G3

Hardware
Liczba terminali obsługiwanych przez system 15 50 50 100

Liczba terminali do przypisania i rozmieszczenia 15 50 50 100

Maksymalna liczba czujników  (opcja podwajania linii) 15(30) 50(100) 50(100) 100(200)

5(0) 10(5) 10(5) 10(5)

Wyjścia przekaźnikowe na płycie głównej 1 1 1 1

Liczba programowalnych wyjść typu “Open-collector” 2 (150mA) 2 (500mA) 2 (500mA) 2 (500mA)

Liczba partycji 5 10 10 15

Miejsce w obudowie na przekaźnik i moduł dystrybucji napięcia (opcja dodatkowa) - - TAK TAK

Zarządzanie poprzez sieć IP (używając SmartLAN) TAK TAK TAK TAK

Obudowa przystosowana do modułu rozszerzeń Flex5 - - - TAK

Miejsce w obudowie na urządzenia GSM - - - TAK

Zasilacz 1,2A 3A 3A   5A

RS232 Port TAK TAK TAK TAK

Ładowanie akumulatora monitorowane przez czujnik temperatury 
(ProbeTh opcja dodatkowa)

TAK TAK TAK TAK

Obwód testu ładowania akumulatora TAK TAK TAK TAK

Możliwość uaktualniania oprogramowania TAK TAK TAK TAK

Możliwość uaktualniania oprogramowania modułów przez panel centrali TAK TAK TAK TAK

Obudowa Metalowa Metalowa Bez / Metalowa Bez / Metalowa

Miejsce na akumulator w obudowie 7Ah 7Ah Bez / 17Ah Bez / 17Ah

Wymiary 305x220x80mm 305x220x80mm Bez / 500x380x95mm Bez / 500x380x95mm

Waga bez akumulatorów 2,5 Kg 2,2 Kg 1,1 Kg 5,3 Kg

I-BUS

Automatyczne zapisywane urządzeń podłączonych do I-BUS TAK TAK TAK TAK

Liczba obłsugiwanych klawiatur Joy, nCode/G, Concept/G 5 10 10 15

Liczba obsługiwanych czytników nBy 10 20 20 30

Liczba obsługiwanych modułów  Flex5 10 20 20 40

Liczba obsługiwanych bezprzewodowych nadajników Air2-BS100 / 200 10 20 20 30

Urządzenie bezprzewodowe Air2

MC100/MC200 kontaktron magnetyczny i / lub IR100 PIR/XIR200W/XDT200W/FD100 15 50 50 100

Bezprzewodowy pilot (KF100) 50 100 100 150

Autoryzacja

Kody dostępu instalatora 2 2 2 2

Liczba haseł użytkownika (mogą być kontrolowane przez strefy czasowe) 30 50 50 100

Liczba breloków lub kart (mogą być kontrolowane przez strefy czasowe) 50 100 100 150

Łączność telefoniczna

Liczba numerów kontaktowych 15 15 15 15

Kontrola linii telefonicznej TAK TAK TAK TAK

Automatyczne powiadomienia głosowe TAK TAK TAK TAK

Zintegrowany dialer cyfrowy TAK TAK TAK TAK

Zintegrowany modem do zdalnego programowania TAK TAK TAK TAK

Terminale wejściowe (strefy)

Tryb “uczenia się”  parametryzacji linii TAK TAK TAK TAK

Podwajanie linii (każdy terminal zarządza 2 liniami) TAK TAK TAK TAK

Terminale wejściowe dla czujników udarowych i rolet w centrali 2 2 2 2

Liczba terminali dla czujników jako wejście lub wyjście   (w klawiaturach) 2 dla Alien, 2 dla Joy,1 dla nCode/G i Concept
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Centrale alarmowe SmartLiving

Główne funkcje systemu SmartLiving SmartLiving 
515 BOX

SmartLiving
1050 BOX
1050/G3

SmartLiving
1050 KIT

SmartLiving
10100 KIT

10100 L/G3

Hardware
Liczba terminali dla czujników na ekspanderze konfgurowalne jako wejście lub wyjście 5 5 5 5

Programowalny poziom naruszenia linii TAK TAK TAK TAK

Trymer naruszenia linii TAK TAK TAK TAK

Funkcje głosowe na płycie głównej

 Interkom z klawiatury do klawiatury (Joy/MAX) TAK TAK TAK TAK

Funkcja zdalnego podsłuchu z wyborem lokalizacji (Joy/MAX) TAK TAK TAK TAK

Funkcje głosowe na płycie SmartLogos30M (akcesoria dodatkowe)

Automatyczne powiadomienia głosowe TAK TAK TAK TAK

Pamięć głosowa (1 na jedną klawiaturę Joy/MAX) TAK TAK TAK TAK

Lokalne menu sygnałów głosowych (programowalne) TAK TAK TAK TAK

Telefoniczne menu sygnałów głosowych (programowalne) TAK TAK TAK TAK

Powiadomienia głosowe na klawiaturze (Joy/MAX), Alien/S, Alien/G TAK TAK TAK TAK

Automatyczny wybór komunikatorów głosowych TAK TAK TAK TAK

Nagrywanie wiadomości na klawiaturze Joy/MAX, Alien/S, Alien/G TAK TAK TAK TAK

Nagrywanie wiadomości z PC (używając mikrofonu lub .wav) TAK TAK TAK TAK

Nagrywanie wiadomości z PC (używając funkcji text-to-speech) TAK TAK TAK TAK

Inne funkcje

Tygodniowy licznik czasu (każdy z 15 wyjątkami) dla automatycznego uzbrojenia/
rozbrojenia, aktywacji/dezaktywacji

10 10 20 20

30 30 30 30

Skróty (operacja jednoklawiszowa) 38 38 38 38

Programowalne ikony 50 50 50 50

Liczba zdarzeń, które wyzwalają wyjście 480 890 890 1480

Przewijanie pamięci zdarzeń 500 500 500 1000

Filtr rejestru zdarzeń TAK TAK TAK TAK

Zapamiętywanie szczegółów zdarzeń TAK TAK TAK TAK

Zarządzanie skrótami poprzez klawisze funkcyjne (12) 
i klawisze numeryczne na klawiaturze

TAK TAK TAK TAK

Skróty na 4 diodach LED na czytniku nBy TAK TAK TAK TAK

Zarządzanie zdarzeniami poprzez powiązanie matrycowe TAK TAK TAK TAK

Przypisanie zdarzenia do rozpoczęcia akcji TAK TAK TAK TAK

Przypisanie zdarzenia do zakończenia akcji TAK TAK TAK TAK

Oprogramowanie działa pod Windows TAK TAK TAK TAK

Termostaty z zarządzaniem ręcznym, dziennym, tygodniowym oraz antyzamarzaniem 5 10 10 15

Zdarzenia programowalne (pełna logika zdarzeń) 10 30 30 50

Funkcje Nexus-a i Nexus-a/G

Dialer główny przez GSM TAK TAK TAK TAK

Wysyłanie edytowalnych i spersonalizowanych wiadomości SMS na każde zdarzenie TAK TAK TAK TAK

Programowanie priorytetu kanałów GSM lub PSTN dla każdego zdarzenia TAK TAK TAK TAK

Aktywacja skrótów centrali przez SMS lub ID dzwoniącego TAK TAK TAK TAK

Odpowiedź i zarządzanie komendami DTMF TAK TAK TAK TAK

Sprawdzanie stanu konta Tak(funkcje zależne od operatora)

Komunikacja alarmowa przez SMS, głos lub cyfrowo TAK TAK TAK TAK

Funkcje Nexus-a/G

Komunikacja przez cyfrowy protokół SIA-IP TAK TAK TAK TAK

Programowanie i zarządzanie centralami przez GPRS TAK TAK TAK TAK

Zarządzanie zestawem symboli UCS2 TAK TAK TAK TAK

EN 131 - 3 GRADE 3 GRADE 3 GRADE 3 GRADE 3

EN 131 - 6 GRADE 2 GRADE2/GRADE3 GRADE 2 GRADE2/GRADE3
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/ Nexus (G)

Opcjonalne 
karty

ALIEN MOBILE
E-mail (G)
Web serwer (G)
Zdalna kontrola (G)

/ Nexus (G)

Centrale alarmowe SmartLiving
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XDT 200
XIR 200 OTT100W
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Centrale alarmowe SmartLiving
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mobile



ciepła oraz zimna

spersonalizowanie ustawień klawiatury.
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,gdyż

Główne funkcje

Nazwa urządzenia Alien/S Alien/G

Rozmiar wyświetlacza 4,3” 7”

Kolory 65000 65000

Rozdzielczość 480 x 272 800 x 480

Ekran dotykowy TAK TAK

Zabezpieczenia oderwania od ściany i otwarcia   TAK TAK

Terminale wejść/wyjść - 2

Złącze USB  TAK TAK

Czytnik kart microSD  Tak, do 32GB Tak, do 32GB

Funkcja ramki zdjęciowej   Tak ze zdjęciami na karcie SD Tak ze zdjęciami na karcie SD

Osobiste tło pulpitu Tak ze zdjęciami na karcie SD Tak ze zdjęciami na karcie SD

Wybór pulpitu TAK TAK

TAK TAK

Alarm/Przypominanie TAK TAK

Pozostawianie wiadomości  TAK TAK

Zmiana osobistego tła pulpitu  Tak, obracane zdjęcia Tak, obracane zdjęcia

Podłączenie do central SmartLiving  I-Bus (magistrala INIM) I-Bus (magistrala INIM)

Kompatybilne centrale  SmartLiving515, SmartLiving1050, 
SmartLiving 10100 

SmartLiving515, SmartLiving1050, 
SmartLiving 10100 

Opcje czasowych ustawień termostatu TAK TAK

Montaż ścienny   TAK TAK

Montaż podtynkowy TAK TAK

Waga 160 g 520 g

Wymiary (Wy x Sz x Gł) 81 x 131 x 17mm 143 x 219 x 34 mm 
(143 x 219 x17 mm dla montażu 

podtynkowego)
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(firmware 6.0 lub nowszy)
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Czytniki zbliżeniowe nBy/S
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Flex5/DAC
Moduł 5-cio przekaźnikowy na szynę DIN
Flex5 / DAC pozwala na pełną kontrolę domowymi urządzeniami elektrycznymi. Wśród nich mogą być takie urządzenia jak pralki, 
suszarki, piekarniki, zmywarki, itp. Flex5/DAC pozwala również na sterowanie innymi urządzeniami takimi jak oświetlenie lub inne 
przekaźniki. Flex5/DAC umożliwia regulację jasności, zapewniając doskonałe zarządzanie zaplanowanymi scenariuszami, gdzie 
decydującym  czynnikiem jest oświetlenie. Moduł pozwala również na kontrolę przesunięcia fazowego każdego wyjścia, aby 
eliminować wszelkie nieefektywności w wykorzystaniu poboru energii elektrycznej. Jednoczesne zarządzanie kilkoma wyjściami za 
pomocą Flex5/DAC umożliwia również regulację intensywności i miejsca oświetlenia.

właściwości

cos φ = 1.  Przekaźnik 10A ;   3,5 A - triak, ściemniacz

Tak

Tak

Tak

DIN 9

88x158x58,5 mm

300g

Prąd, napięcie, moc  

 AC 110-230V 50-60Hz

5Zaciski wyjściowe programowalne jako przekaźnik, triak lub ściemniacz 

Napięcie pracy

Maksymalny pobór prądu dla każdego wyjścia 

Pomiar wielkości elektrycznych dla każdego wyjścia (MAX i RMS) 

Pomiar współczynnika mocy (cos φ) dla każdego wyjścia 

Zabezpieczenie przed otwarciem

Wymiary (DłxSzxGł) 

Waga

Montaż na szynie

Interfejs I-BUS  

Flex5/DAC: Moduł 5 wyjść przekaźnikowych 230V.
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(@13,8V)



Seria sygnalizatorów IVY jest nowoczesna, stylowa i wysoce wydajna. Sygnalizatory są łatwe w programowaniu oraz jeszcze
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Główne funkcje

Nazwa urządzenia SmartLAN/SI SmartLAN/G

Montaż do płyty głównej przez złącze TAK TAK

Kodowanie danych - AES-128bit

Podłączenie do LAN Ethernet 10/100 Base T TAK TAK

Programowanie i kontrola systemu przez IP za pomocą oprogramowania SmartLeague TAK TAK

Stały adres IP TAK TAK

Dynamiczne zarządzanie DNS - TAK

Wysyłanie e-maili z załączonymi plikami - TAK

Czytnik kart SD - TAK

Zapis załączonych plików na kartę SD (opcja dodatkowa) - TAK

Zarządzanie pamięcią karty SD - do 32 GB

Funkcje Web serwer: - TAK

Wirtualna klawiatura z interfejsem ALIEN MOBILE - TAK

Chmura INIM

Scenariusze i mapy

TAK TAK

Zarządzanie partycjami i strefami - TAK

- TAK

- TAK

Kamery ONVIF - TAK

Zarządzanie z aplikacji ALIEN MOBILE TAK TAK

Wymiary 54x81x30mm 54x81x30mm

Waga 45g 40g
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ALIEN MOBILE

ALIEN MOBILE

AIR2
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Często specjaliści od systemów zabezpieczeń i ochrony dostrzegają zapotrzebowanie rynku na niezawodny, w pełni sprawny 
system bezprzewodowy. Teraz dzięki INIM potrzeba firmy instalatorskiej na taki właśnie system jest dostępna. Pierwszorzędny 
system bezprzewodowy "Air2" działa w paśmie 868MHz, a ponadto wykorzystuje dwukierunkową technologię transmisji sygnału. 
Oznacza to, że wszystkie urządzenia systemowe przesyłają i odbierają sygnały. Ta dwukierunkowa technologia transmisji oznacza 
również, że tradycyjny odbiornik został zastąpiony przez lepsze urządzenie, które nie tylko odbiera, ale także przesyła sygnały do 
urządzeń systemowych. Dlatego system "Air2" nie polega na jednokierunkowym sygnale transmisji jak większość systemów 
bezprzewodowych, ale weryfikuje czy sygnał do urządzenia docelowego został pomyślnie przesłany za pośrednictwem 
dwukierunkowego bezprzewodowego kanału transmisji. Specjaliści od systemów zabezpieczeń odnajdą tu innowacyjne zasady 
działania i doskonałe funkcje diagnostyki systemu bezprzewodowego "Air2". Dzięki temu system jest bardziej niezawodny i z 
pewnością każdy doceni zaawansowane funkcje konfiguracji systemu.

Moduł bezprzewodowy podłącza się bezpośrednio z systemem alarmowym po szynie I-BUS (obwodowa magistrala komunikacyjna 
INIM) i pozwala na pełną integrację zarządzania wszystkimi urządzeniami bezprzewodowymi i przewodowymi. Wysokiej jakości 
system bezprzewodowy "Air2" firmy INIM zapewnia pełną ochronę i w żaden sposób nie obniża stopnia bezpieczeństwa. Wybór 
"Air2" oznacza skrócenie czasu instalacji do minimum, a jednocześnie zapewnienia instalację w trudno dostępnych miejscach. 
System bezprzewodowy "Air2" można zainstalować bez naruszania struktury obiektu, dlatego znajduje swoją zastosowanie w 
zabytkowych budynkach, takich jak kościoły, muzea itp. w których nie można naruszać elewacji i ogólnego wyglądu budynku.

FD100

DT200TXIR200W/XDT200W

BS200

KF100

MC200

MC100

OTT100W

HEDERAARIA/W

Właściwości techniczne systemu  

Modulacja

Typ komunikacji

Częstotliwość pracy  868MHz
 Dwukierunkowa

GFSK
3Kanał

Akcesoria bezprzewodowe do central SOL i SmartLiving
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       Moduł nadawczo-odbiorczy 868MHz do urządzeń bezprzewodowych.
Bezprzewodowy nadajnik-odbiornik z interfejsem I-BUS do połączenia z centralami 
SmartLiving. Air2-BS200/50 jest w stanie obsłużyć do 50 urządzeń (czujniki, kontaktrony) i do 
100 pilotów KF100, natomiast Air2-BS200/30 jest w stanie zarządzać do 30 urządzeniami i do 
50 bezprzewodowych pilotów, a Air2-BS200/10 jest w stanie zarządzać do 10 urządzeniami i 
do 30 pilotów. Do modułów Air2-BS200 można zaprogramować maksymalnie 4 
bezprzewodowe klawiatury Aria/W i 4 sygnalizatory Hedera. Każdy czujnik jest mapowany na 
jednym z terminali dostępnych w centrali a każdy z pilotów jest mapowany na tagach kluczy 
cyfrowych SmartLiving.

Charakterystyka techniczna Air2-BS200

Transmisja bezprzewodowa 

Wejścia i wyjścia bezprzewodowe 

Piloty bezprzewodowe (KF100)

Mapowanie urządzeń do centrali 

Mapowanie pilotów
Zabezpieczenia
Nadzór 

Wymiary (DłxSxG) 

Waga 

Klawiatury bezprzewodowe (Aria/W) i sygnalizatory (Hedera)

Bezprzewodowe urządzenia (czujniki, kontaktrony)  

Podłączenie

Dwukierunkowa

Do terminali

Tag klucza cyfrowego

Oderwanie i otwarcie obudowy

171x80x27mm

130g

Programowany czas nadzoru bezprzewodowego

4

4 przewody przez I-BUS

100 (Air2-BS200/50), 50 (Air2-BS200/30), 30 (Air2-BS200/10)

50 (Air2-BS200/50), 30 (Air2-BS200/30), 10 (Air2-BS200/10)
50 - symuluje do 10 kart rozszerzeń Flex5 (Air2-BS200/50)
30 - symuluje do 6 kart rozszerzeń Flex5 (Air2-BS200/30)
10 - symuluje do 2 kart rozszerzeń Flex5 (Air2-BS200/10)

Air2-BS200/50: Moduł nadawczo-odbiorczy 868MHz, podłączenie do I-Bus, obsługa do 50 czujników  i do 100 pilotów.
Air2-BS200/30: Moduł nadawczo-odbiorczy 868MHz, podłączenie do I-Bus, obsługa do 30 czujników  i do 50 pilotów.
Air2-BS200/10: Moduł nadawczo-odbiorczy 868MHz, podłączenie do I-Bus, obsługa do 10 czujników  i do 30 pilotów.
Air2-ANT100N/8: Zewnętrzna antena wysokiej sprawności 868Mhz (kabel1,5m).

Akcesoria bezprzewodowe do central SOL i SmartLiving
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AIR2-OTT100W / AIR2-ODI100W
Bezprzewodowe czujniki ruchu PIR oraz MW - zewnętrzne
Air2-OTT100W i Air2-ODI100W są detektorami bezprzewodowymi przeznaczonymi do instalacji na zewnętrz. 

OTT100W to inteligentny potrójny czujnik 2xPIR połączony z torem mikrofali (MW) nadając wysoką odporność 
na fałszywe alarmy. 

ODI100W to podwójny detektor podczerwieni 2xPIR. Oba urządzenia są wyposażone w mechanizm regulacji zasięgu posiadają możliwość 
wybór trybu pracy, zaawansowane przetwarzanie sygnału i doskonałą odporność na fałszywe źródła alarmów, takie jak zwierzęta domowe. 
Poza zabezpieczeniem przed otwarciem i oderwaniem OTT100W i ODI100W zawierają czujnik wibracji i przechyłu zapewniający wysoki 
poziom ochrony przed próbami sabotażu. Wytrzymała obudowa z poliwęglanu ma stopień ochrony IP44 a soczewka Fresnela jest odporna na 
promieniowanie UV. Szeroki zakres możliwości regulacji zapewniają tym bezprzewodowym detektorom wysoką elastyczność i niezawodność 
spełniając najwyższe wymagania w instalacjach ochrony obiektów na zewnątrz.

AIR2-XIR200W / AIR2-XDT200W
Bezprzewodowe czujniki ruchu PIR oraz MW
Air2-XIR200W i Air2-XDT200W to bezprzewodowe czujniki ruchu z serii XLine firmy INIM, które znajdą zastosowanie w 
profesjonalnych instalacjach w wewnątrz budynków.
Air2-XIR200W to pasywny detektor podczerwieni (PIR). Jego technologia oparta jest na technologii cyfrowej analizy 
sygnału, podwójnym piroelektrycznym elemencie zdolnym do wykrywania promieniowania podczerwonego i 
innowacyjnym filtrowaniu sygnału. Zapewnia precyzyjne wykrywanie ruchu w chronionym obszarze a dzięki 
programowalnej funkcji zliczania impulsów posiada wysoką odporność na fałszywe alarmy. Funkcja kompensacji 
temperatury pozwala czujnikowi dostosować się do warunków otoczenia a wbudowany czujnik wstrząsu i pochylenia 
chroni go przed próbami sabotażu. Air2-XDT200W ma te same cechy konstrukcyjne, ale jest detektorem dualnym (mikrofala i PIR). Również 
w tym przypadku posiada precyzyjne wykrywanie ruchu, zapewniona jest kompensacja temperatury oraz zabezpieczenie przed wstrząsami i 
pochyleniem. Posiada wysoką niezawodność i odporność na fałszywe alarmy zapewnione przez kombinację podwójnej technologii 
(PIR+Mikrofala) i funkcje zliczania impulsów. Poziom zabezpieczeń zawarty w Air2-XDT200W jest podwyższony przez funkcje antymaskingu 
udostępniony przez tor mikrofalowy. Czujki bezprzewodowe serii XLine mogą być używane w pomieszczeniach mieszkalnych i aplikacjach 
komercyjnych zapewniając kompletne rozwiązania dla każdego rodzaju instalacji.
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Charakterystyka techniczna Air2-XIR200W Air2-XDT200W

12m

Tak
Tak

Tak
Tak

Tak
Tak

-

Tak

Tak

CR17450 (2x) / 3 lata CR17450 (2x) / 3 lata

Kanał K

Zabezpieczenie przed otwarciem / oderwaniem, sabotaż, antymasking na MW

Tak

8m

Tak

Dwukierunkowa DwukierunkowaKomunikacja z Air2-BS200  

Cyfrowa analiza sygnału 

Zasięg

Ochrona
Czujnik wstrząsu i przechyłu  

Kompensacja temperatury  

Licznik impulsów     

Wymiary (DłxSxG) / Waga

Bateria / Żywotność baterii

 120x60x44  / 98g  120x60x44  / 102g

Częstotliwość mikrofali   

Wyłączanie LED  

Charakterystyka czujników zewnętrznych AIR2-OTT100W i AIR2-ODI100W

 3 ÷ 12m

 60°

Tak

IP 44

CR17450 (2x) / 4 lata
 189 x 70 x 100 / 450g

Zabezpieczenie przed otwarciem i oderwaniem, czujnik wstrząsu/pochylenia

Tak

DwukierunkowaKomunikacja z Air2-BS200  

Cyfrowa analiza sygnału 

Zasięg

Ochrona

Wyłączenie LED

Stopień ochrony

Wymiary (DłxSxG) / Waga
Bateria / Żywotność baterii

Szerokość pola detekcji

Air2-OTT100W: Bezprzewodowy 
cyfrowy czujnik potrójnej technologii 
do użytku na zewnątrz.

Air2-ODI100W: Bezprzewodowy 

cyfrowy czujnik podwójnej technologii 
do użytku na zewnątrz.

OTTBK200: Zestaw uchwytów do 
montażu w kształcie 2 "U" i wspornik 
w kształcie litery "L".

OTTCV100: Osłona wodoodporna.

Air2-XIR200W: Bezprzewodowy cyfrowy czujnik PIR o zasięgu 12m.
Air2-XDT200W: Bezprzewodowy cyfrowy czujnik PIR + MW o zasięgu 8m.

Akcesoria bezprzewodowe do central SOL i SmartLiving
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AIR2-Aria/W 
Bezprzewodowa klawiatura z podświetlanym wyświetlaczem graficznym
Aria/W to bezprzewodowa klawiatura, która zapewnia wszystkie funkcje pełnej kontroli i zarządzania systemem SmartLiving poprzez 
bezprzewodowy System Air2 z którym łączy się za pośrednictwem modułu Air2-BS200. Integruje ona wszystkie funkcje zastosowane 
w wersji przewodowej klawiatury, zapewnia graficzny wyświetlacz z przyjaznymi dla użytkownika ikonami informującymi i ma 4 łatwe 
w użyciu klawisze funkcyjne. Klawiatura Aria/W jest wyposażona zarówno w uchwyt do montażu na ścianie jak i do postawienia jako 
ramkę na stół, który pozwala na wszechstronne zainstalowanie urządzenia ze wszystkimi rodzajami mebli. Elegancka konstrukcja 
pozwala na umieszczenie go na widoku na stole lub półce. Wbudowany akcelerometr zapewnia zarówno zapobieganie sabotażowi 
jak i "przebudzenie" do trybu gotowości. Czujnik jasności dostosowuje wyświetlacz i jasność klawiszy zgodnie z otaczającym 
otoczeniem. Do tego klawiatura w celu oszczędzania baterii ma funkcję automatycznego wyłączania, w przypadku wyniesienia poza 
zasięg. Zaletą jest również możliwość działania baterii do dwóch lat. Aria/W jest również wyposażona w złącze, które w razie potrzeby 
umożliwia podłączenie zasilania przewodowego.
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Właściwości bezprzewodowej klawiatury Air2-Aria/W

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak
Tak

Zabezpieczenie przed otwarciem i oderwaniem

Tak

Tak
Tak

Tak

CR17450 (2x) / 2 lata

114x139x24 mm / 275g

DwukierunkowaKomunikacja z Air2-BS200  

Podświetlany wyświetlacz graficzny

Interfejs ikon Easy4U 

Programowalne podświetlenie 
Czujnik podświetlenia

4 diody sygnalizacyjne LED 

Zabezpieczenie 

Ramka na stół 

Opcjonalne złącze zasilania 6-20VDC

Bateria / Żywotność baterii

Wymiary (DłxSxG) / Waga

Funkcja "wzbudzenia" sterowana akcelerometrem

Mocowanie do puszki

Sygnał dźwiękowy 

Air2-Aria/WB: Bezprzewodowa klawiatura z podświetlanym wyświetlaczem graficznym

Akcesoria bezprzewodowe do central SOL i SmartLiving
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AIR2-Hedera
Bezprzewodowy zewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny
Zewnętrzny sygnalizator Hedera został tak zaprojektowany, aby zapewnić bezproblemową instalację oraz szybkie i łatwe 
programowanie. Zapewnia on liczne opcje programowania dla sygnalizacji akustycznej, lampy błyskowej, czasu alarmu, częstotliwości 
błysku lampy, typu aktywacji sygnału itp. Hedera łączy się z centralą Smartliving za pośrednictwem nadajnika-odbiornika Air2-BS200, 
ale jest kontrolowana i zarządzana przez samą centralę. To znacznie upraszcza programowanie i umożliwia aktywację 
charakterystycznych sygnałów dla różnych zdarzeń,  których poszczególne parametry można bezpośrednio zaprogramować z poziomu 
centrali. Centrala za pośrednictwem systemu Air2 ma możliwość nadzorowania sabotażu, niskiego stanu baterii i sygnałów o 
usterkach, a także poziomu naładowania baterii. Autodiagnostyka zapewniona w Hedera umożliwia szybkie wykrywanie 
ewentualnych usterek. Podczas fazy instalacji można również wybrać własny sygnał w przypadku utraty odbioru sygnału 
bezprzewodowego. Super jasne diody LED zapewniają długie działanie oraz mniejsze zużycie energii. Bateria posiada żywotność do 4 
lat. Sygnalizator jest chroniony przed sabotażem, otwarciem obudowy i zerwaniem ze ściany, dzięki zastosowaniu podwójnego toru 
podczerwieni nadającym wysoką odporność na fałszywe alarmy. Sygnalizator Hedera jest dostępny w odbudowie białej oraz srebrnej 
wyglądającej jak metal.

Air2-Hedera-F: Zewnętrzny bezprzewodowy sygnalizator z zabezpieczeniem przeciwpiankowym.

Właściwości bezprzewodowego sygnalizatora Air2-Hedera

Tak

Tak

Zabezpieczenie przed otwarciem, oderwaniem oraz przed zapiankowaniem

Tak

Tak
Tak

 103 dBA

IP 34

ER34615M / 4 lata
 288 x 207 x 106 mm / 2,3 kg

DwukierunkowaKomunikacja z Air2-BS200  

Oddzielne zarządzanie dźwiękiem i miganiem 

Regulacja głośności

Zabezpieczenie

Metalowa osłona wewnętrzna

Sygnalizator świetlny LED

Ciśnienie akustyczne na 1m.

Wymiary (DłxSxG) / Waga

Stopień ochrony 

Bateria / Żywotność baterii

Parametr programowalny z urządzenia 
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Chmura INIM
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Nexus/G zapewnia dostęp do usługi INIM CLOUD jako urządzenie główne do łączenia z chmurą lub jako zapasowe dla kart SMART 
LAN/G oraz SMART LAN/SI
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Obecny rozwój technologiczny podąża naprzeciw najbardziej wymagających użytkowników dla których opracowana została 
łączność mobilna i interaktywność z systemem alarmowym. W dzisiejszych czasach użytkownicy postrzegają aplikacje na smartfony 
i tablety jako najszybszy, najłatwiejszy sposób uzyskiwania dostępu do informacji, kontaktów ze znajomymi i do innych funkcji. To 
właśnie w tym kontekście INIM opracował aplikację AlienMobile, która w pełni zaspokaja potrzeby użytkowania zapewniająca 
pełną łączność z systemami SmartLiving. AlienMobile pozwala w prosty sposób zarządzać systemem SmartLiving 
(włączenie/wyłączenie czuwania, blokada wybranych czujników itd), otrzymywać powiadomienia o włamaniu, sterować 
automatyką domową  bez względu na porę dnia lub miejsca w którym się znajdujemy. Aplikacja przedstawia taki sam interfejs, jak 
dotykowa klawiatura  Alien i witryna przeglądarki internetowej dla karty sieciowej SmartLan/G. Aplikacja pobiera z centrali 
wszystkie niezbędne dane, tak aby wszystkie nazwy stref, wyjść, scenariuszy itd. były identyczne z tym co zostało zaprogramowane 
w systemie alarmowym. AlienMobile dostosowuje się do różnych rozmiarów ekranu, automatycznie kontroluje obrót ekranu w 
poziomie lub w pionie i posiada inteligentny, nowoczesny styl. Aplikacja jest dostępna w dwóch wersjach: AlienMobile i 
AlienMobile+. Aplikacja AlienMobile pozwala na zarządzanie instalacją z jej podstawowymi funkcjami. Jest idealna dla tych, którzy 
nie wymagają skomplikowanych funkcji sterowania systemem. Oferuje ona kompletny zestaw funkcji, który za pomocą kilku 
dotknięć pozwala uzbroić/rozbroić system, uzyskać dostęp do zaprogramowanych scenariuszy, otrzymać informacje o statusie 
systemu, mieć podgląd do dziennika zdarzeń, itp. Aplikacja AlienMobile+ ze wszystkimi dostępnymi zaawansowanymi funkcjami 
umożliwia m.in.; sterowanie klimatyzacją, ogrzewaniem, systemem zraszaczy, oświetleniem. Aplikacja umożliwia łatwe zarządzanie 
i interakcję wieloma systemami SmartLiving. Oznacza to, że otrzymasz pełną kontrolę nad wszystkim zainstalowanymi systemami 
(dom, biuro, firma, itp.). AlienMobile+ oferuje funkcję klimatyzacji, która pozwala kontrolować do 15 stref, a także zarządza 
kamerami monitoringu. Umożliwia interakcję z kamerami i jednoczesny podgląd z 4 kamer. Zarządzanie SMS-em pozwala na 
synchronizację wiadomości skonfigurowanych w centrali i ich przekazywanie jako polecenia za pośrednictwem aplikacji. Ale to nie 
wszystko. Dzięki AlienMobile+ użytkownicy mogą uzyskać dostęp do usług Inim Cloud dającą możliwość do odbierania na 
smartfonie powiadomień typu push związanych z włamaniem, usterkami systemu, załączaniem/wyłączaniem czuwania itp. 
Nawiązanie połączenia z chmurą jest realizowane za pomocą unikalnego identyfikatora użytkownika i hasła dostępu 
wprowadzonego do Inim Cloud. AlienMobile i AlienMobile+  są dostępne w Google Play dla systemów Android oraz w App Store 
na iPhone i iPad.

Apple i logo Apple i należą do firmy Apple Inc, zarejestrowanej 
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. 
iPhone to zarejestrowana marka firmy Apple Inc; Apple Store 
to zarejestrowana usługa Apple Inc. 
Google Play i Android są zarejestrowanymi markami Google Inc.

Aplikacja mobilna

AlienMobile
Aplikacja na smartfony i tablety 
do zdalnego zarządzania 
systemami SmartLiving
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Chmura to infrastruktura komputerowa, która oferuje nieograniczone zasoby, wynikające z coraz większej potrzeby zarządzania 
danymi z dowolnego miejsca: z domu, pracy lub na wakacjach. Chmura jest już integralną częścią życia każdego z nas. Zakupy, 
przelewy bankowe, rezerwacje, portale społecznościowe i praktycznie każda zdalna transakcja wykorzystuje obecnie możliwości 
chmury. Jest to realna rzeczywistość, której powierza się sprawy o znacznej wadze i wartości.

Zalety wynikające z  korzystania z chmury: 
     • "Samoobsługa" -  użytkownicy bezpośrednio korzystają z usług, bez interwencji zarządców lub usługodawcy systemu;
     • "Globalny dostęp" -  usługi są dostępne przez cały czas z wielu urządzeń i z różnych miejsc; 
     •  Różnorodność" - gwarantuje dostęp za pośrednictwem smartfonów, tabletów, komputerów stacjonarnych 
         lub dużych serwerów korporacyjnych;
     • "Elastyczność i skalowalność" - zasoby można dostosować do potrzeb użytkowników;
     • "Bezpieczeństwo" - całkowita ochrona zapewniająca bezpieczeństwo danych dzięki szyfrowaniu i odporności 
         na cyberataki jak i bezpieczne działanie w odniesieniu do dostępności sieci, rozszerzeniu pamięci masowej, 
         niezawodności działania sieci internetowej i elektrycznej oraz barier geograficznych;
    • "Wielu użytkowników" - zasoby są udostępniane, synchronizowane i udostępnione dla wszystkich użytkowników,
         w tym samym czasie.

Inim Cloud jest pionierskim dostawcą usług, zarówno pod względem innowacyjnych funkcji jakie oferuje, jak i wydajności na 
najwyższym poziomie profesjonalizmu. Inim Cloud został specjalnie opracowany i zaprojektowany do zarządzania przy użyciu 
najnowszych dostępnych technologii. Wszystkie te zasoby gwarantują maksymalną niezawodność i przyjazność obsługi dla 
użytkownika. 

Podczas korzystania z usług w chmurze podstawowe znaczenie ma możliwość polegania na odpowiedniej strukturze, która jest w 
stanie oferować usługi w profesjonalny i skuteczny sposób. Z tego powodu Inim Cloud korzysta z jednego z najważniejszych 
europejskich centrów danych, gwarantujący odpowiedni zakres przepustowości, moc obliczeniową i przechowywanie danych. 
Ponadto centrum danych dzięki jego zaawansowanej technologii umożliwia geograficzną replikację. Nawet w przypadku katastrof 
lub klęsk żywiołowych w określonym obszarze geograficznym usługę Inim Cloud można odtworzyć natychmiastowo w innym 
miejscu. 

Aby skorzystać z usług Inim Cloud konieczne jest posiadanie systemu alarmowego SmartLiving i jednego z poniższych urządzenia 
komunikacyjnych: kartę sieciową SmartLAN/G lub SmartLAN/SI bądź moduł GSM Nexus/G. Jeśli potrzebujesz zapasową łączność 
można równocześnie korzystać z karty sieciowej SmartLAN i modułu Nexus/G, który będzie funkcjonować jako kanał zapasowy dla 
działania chmury. Kanał komunikacji między urządzeniami peryferyjnymi, a Inim Cloud jest szyfrowany najnowocześniejszym 
algorytmem kryptograficznym. Gwarantuje to wysokie bezpieczeństwo i niezawodność. 

Usługi Inim Cloud oferowane są zarówno dla użytkowników jak i instalatorów, z których każdy odniesie znaczne korzyści oraz 
liczne zalety. Kwestia rejestracji i dostępu do Inim Cloud jest realizowana przez adres internetowy www.inimcloud.com, z którego 
zarówno użytkownik jak i instalator mogą rejestrować nowe systemy, a także nimi zarządzać.

Połączenie z chmurą

Inim Cloud
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Instalator
Konfiguracja przez instalatora jest znacznie uproszczona w celu zaoszczędzenia czasu i poprawy wydajności zarządzania systemem. 
Nie jest już konieczne wykonanie zmiany konfiguracji w miejscu instalacji, gdyż można wykonać to zdalnie. W większości 
przypadków instalator wykonuje dwie główne operacje związane z działaniem w sieci, które obejmują edycję zdalnego dostępu dla 
użytkownika i powiadamianie o zdarzeniach. Instalator przekazuje użytkownikowi dane centrali (dla rejestracji w aplikacji lub 
przeglądarce), a sam może je użyć do zdalnego nawiązania połączenia z oprogramowaniem SmartLeague w celu edycji konfiguracji 
systemu. Dzięki temu możliwa jest zdalna konfiguracja ustawień parametrów serwera chmury dla instalatorów i  zdalna obsługa 
dla użytkowników, niezależnie od miejsca w jakim aktualnie się znajdują, przez stronę Inimcloud.com.  Dotychczas instalator musiał 
zapewnić przekierowanie połączenia sieciowego realizując przekierowanie portów na routerze i/lub firewall. Technologia Inim 
Cloud znacznie to upraszcza i nie wymaga wykonywania tych czynności, ponieważ panel  sterowania z którym się łączymy jest 
wspólny: www.inimcloud.com. Karty sieciowe SmartLAN (G i SI) są już fabrycznie skonfigurowane do automatycznego dostępu do 
Internetu  metodą połączenia typu "Plug&Play", dzięki czemu operacje związane z nawiązaniem łączności są niezwykle proste. 
Ponadto instalator obecnie ma kilka różnych sposobów zdalnego dostępu do swoich instalacji. W Inim Cloud wszystkie centrale 
zostaną połączone w ten sam sposób, pod tym samym adresem: www.inimcloud.com. Z interfejsu przeglądarki internetowej Inim 
Cloud można monitorować status systemu, przeglądać usterki i zapisać plan przeglądów w harmonogramie za pośrednictwem 
kalendarza, który działa jak  system zarządzania.

Użytkownik
Użytkownicy Inim Cloud mają pełną kontrolę nad swoimi instalacjami (dom, sklep, domek letniskowy itp.). W celu interakcji z nimi 
mogą wybierać pomiędzy intuicyjnym interfejsem (www.inimcloud.com) a aplikacją AlienMobile+. Dzięki czemu mogą odbierać w 
wygodny sposób powiadomienia push na swoich smartfonach lub tabletach w celu monitorowania pracy systemu i sygnalizacji 
alarmów w czasie rzeczywistym.
Użytkownicy mogą zdalnie zarządzać strefami swoich instalacji: aktywować scenariusze, uzbroić poszczególne partycje lub 
zablokować/odblokować wybrane strefy. W zasięgu ręki są dostępne funkcje sterowania automatyką domową, aktywacji 
wybranych wyjść, ustawienie i dostosowanie termostatu do pożądanej temperatury. Wszystkie zdarzenia są natychmiast dostępne 
i podzielone na kategorie, można również skorzystać z przydatnego "słowa kluczowego” lub zakresu daty w funkcji wyszukiwania, 
jeśli to konieczne, a także pobrać zdarzenia na komputer lub tablet. Powiadomienia push lub e-mail są dowolne konfigurowalne 
według kategorii. Innymi słowy można określić, które kategorie powiadomień push, e-mail lub jedno i drugie mają być wysłane. 
Użytkownicy mogą połączyć więcej niż jedno urządzenie mobilne ze swoim systemem, co pozwala na korzystanie i zarządzanie z 
niego przez wielu użytkowników. Aplikacja AlienMobile+ pozwala również zarządzać więcej niż jednym systemem na raz, dzięki 
czemu możliwe jest centralne zarządzanie domem i biurem na smartfonie w efektywny i intuicyjny sposób.
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Dystrybutor

ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa
tel. (22) 562 30 00, fax (22) 562 30 30
handlowy@vidicon.pl

ul. Bema 7-9, 50-265 Wrocław
tel. (71) 327 90 60, fax (71) 327 75 52

wroclaw@vidicon.pl

w w w . v i d i c o n . p l

Kontakt
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