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Deteção volumétrica, dupla tecnologia e AM
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Sistemas SOL da INIM, Wireless

O SOL é o novo sistema de controlo multifuncional profissional 
totalmente wireless da INIM. Segurança e design superiores!

O SOL é um sistema de alarme de intrusão fácil de instalar e de 
design atraente, capaz de satisfazer todos os requisitos de 
proteção de pequenas e médias instalações até 30 zonas wirless.
O painel de controlo de estrutura modular permite gerir 
dispositivos sem fio (detetores PIR, de dupla tecnologia, contatos 
magnéticos, de fumo, sirenes e teclados).

O sistema SOL possui ligação PSTN nativa, e opcionais GSM, LAN 
e WiFi que podem ser facilmente instalados.

O sistema SOL pode ser controlado e gerido por Smartphone ou 
iPhone.

Também possui um relé e 2 terminais adicionais que permitem a 
conexão de detetores ou dispositivos com fio.

Sol-Lan/S
Interface Ethernet p/ LAN/WAN
Protocolos SIA-IP, DHCP, UPnP, NTP e DNS
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Opções de Comunicação

Sol-3G
Módulo GSM/GPRS/3G
Protocolos SIA-IP, gesto por INIM 
CLOUD

Sol-WiFi
Módulo WiFi  interno para ligação à rede  LAN
Possibilita as mesmas operações que Sol-Lan/S
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OPÇÕES Air2-KF Ergo
Comando remoto
Com 4 botões configuráveis
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Air2-XIRP200W
Detetor de movimento, wireless, até 12 m, 
100º, PET imune

IPC-C26
Câmara interior Wi-Fi, 2MP @ 25 IPS, IR 10 m, 
lente 2.3 mm (128º), Zoom digital 16x.
Permite video verificação e gravação em SD Card

Air2-FD100
Deteção de fumos, a deteção e alerta 
precoce protege contra incêndio.

Air2/MC300-B
Contacto magnético vía radio bidireccional

SOL-30P
Central Wireless SOL-30P (868 MHz  bidirecional) 
até 30 zonas/dispositivos, 50 utilizadores 
Com LCD 4,3' a cores, touch, leitor de proximidade 
e sirene interior. 

SOL-30G
Central Wireless SOL-30P (868 MHz  bidirecional) 
até 30 zonas/dispositivos, 50 utilizadores
Com LCD 4,3' a cores, touch, leitor de proximidade 
e sirene interior. 

SOL-30S
Central Wireless SOL-30P (868 MHz  bidirecional) 
até 30 zonas/dispositivos, 50 utilizadores 
Com LCD 4,3' a cores, touch, leitor de proximidade 
e sirene interior. 

Sistemas de 
deteção e  

prevenção contra 
roubo

EN50131-1/3/6/10 - EN50136-1/2
EN50130-4/5 - CEB T031


