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Particuliere en commerciële
beveiligingssystemen
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Een veeleisende wereld
van energie voorzien.
Wij bieden:
• Elektrische oplossingen die minder energie verbruiken, de betrouwbaarheid van
de stroomvoorziening verbeteren en de plaatsen waar wij leven en werken veiliger
en comfortabeler maken
• Hydraulische en elektrische oplossingen die machines in staat stellen om meer
productiviteit te leveren zonder energieverspilling
• Luchtvaartoplossingen die vliegtuigen lichter, veiliger en minder kostbaar maken
om te bedienen en luchthavens helpt om efficiënter te functioneren
• Oplossingen voor aandrijvingen van voertuigen die meer vermogen
overdragen aan auto’s, vrachtwagens en bussen en die het brandstofverbruik en
de uitstoot verminderen

Ontdek het hedendaagse Eaton.

Bedrijven wereldwijd van energie voorzien
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Als een wereldomvattend bedrijf op het gebied van het
beheer van stroomvoorziening helpen wij klanten
wereldwijd bij het beheer van de energie die nodig is voor
gebouwen, vliegtuigen, vrachtwagens, auto’s, machines
en kantoren.

Wij bieden integrale oplossingen die bijdragen om energie
in al zijn vormen meer praktisch en toegankelijk te maken.

De vernieuwende technologieën van Eaton helpen klanten
bij het meer betrouwbaar, efficiënt, veilig en duurzaam
beheer van elektrische, hydraulische en mechanische
krachtbronnen.

Eaton.com
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Met een omzet van $ 22,6 miljard, heeft Eaton ongeveer
100.000 medewerkers over de gehele wereld en verkoopt
producten in meer dan 175 landen.
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Over ons.

Eaton’s Electrical
Products biedt
een divers productportfolio ontwikkeld
door een team van
experts dat qua
kennis en ervaring
in deze industrie zijn
gelijke niet kent.
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Kwaliteit, betrouwbaarheid en flexibiliteit
zijn vanaf het eerste
ontwerp in onze
producten verwerkt.
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Over ons

Technologie waarop je kunt vertrouwen.
Scantronic en de bedrade, draadloze en hybride multi-zone inbraaksystemen, de digitale- en spraakkiezers en
detectoren zijn synoniem met kwaliteit en geschikt voor gebruik in particuliere omgevingen zoals woningen en
appartementgebouwen.
Geavanceerde beveiligingsniveaus zijn overal in de Scantronic - en i-on series terug te vinden. Zo is bijvoorbeeld de i-on40H-EU een centraal controlepaneel met 40 zones conform EN50131 Klasse 2 met superieure
kenmerken waaronder een ingebouwde webserver, IP- en cameraverbindingen, 10 bedrade en 30 draadloze
zones op het moederbord en uitbreidingsmogelijkheden. Ons leveringsprogramma is nu uitgebreid met
dergelijke controlepanelen die nu ook bediening via App en Cloud, e-mail, SIA/IP, SMS-opdrachten en
periferiezones ondersteunen.
Alle producten van de Scantronic en i-on familie maken gebruik van dezelfde randapparatuur, programmering
en profiteren van draadloze prestaties van wereldklasse.

Scantronic en i-on in één oogopslag ...
• Ongeëvenaarde verbinding: App/Cloud, SIA/IP,
SMS-opdrachten, webserver en e-mail
• Onafhankelijk getest en gecertificeerd conform
EN50131 en INCERT
• De mogelijkheid om tot 1.000 apparaten te
implementeren
• Adresseren met één druk op de knop
• Beveiligingsbeheer op afstand

• Toekomstige ontwikkelingen omvatten integratie
met geavanceerde gebouwbeheersystemen
waaraan beveiliging en uitgebreid energiemanagement kunnen worden toegevoegd
• Meer dan 70% minder energieverbruik dan
andere systemen
• Maakt gebruik van standaard buskabels met
een hoge tolerantie voor parallele of serieële
configuraties

De standaard bepalen

Gemaakt om lang mee te gaan

Wij werken volgens ISO 9001 kwaliteit en ISO 14001
milieunormen.

Kwaliteit, betrouwbaarheid en flexibiliteit zijn vanaf
het eerste ontwerp in onze producten verwerkt.

Wij hebben ons ook verplicht onze producten
onafhankelijk te laten testen, verifiëren en goedkeuren
conform EN50131 door enkele van Europa’s meest
stringente onafhankelijke testlaboratoria. Bovendien,
veel van onze producten zijn gecertificeerd volgens de
onderstaande nationale normeringen:

Wij werken met onze klanten positief samen om hun
specifieke behoeften te begrijpen en oplossingen te
ontwikkelen die voldoen aan de behoeften van het
dagelijkse leven. Prototypes worden getest door
installateurs, architecten en eindgebruikers. Hun
opmerkingen dragen bij de ontwerpen te verfijnen.

• NFA2P: Frankrijk
• INCERT: België
• VSÖ; Oostenrijk
• VdS: Duitsland
Overige informatie is beschikbaar bij uw lokale Eaton
vestiging.
Als lid van de British Security Industry Association
(BSIA) zijn wij eveneens goedgekeurd door British
Standards Institute (BSI).
Catalogus van het internationale productgamma
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touchpoint : www.touchpoint-online.com

Krijg meer dan het detecteren
van een indringer, verwacht
meer met touchpoint
Krijg ongeëvenaarde technische
ondersteuning en online hulpmiddelen.
Training
Touchpoint helpt installateurs om het beste uit onze
producten te halen door toegang tot eersteklas
technische ondersteuning en productonderricht - in
werkelijkheid besteden wij gemiddeld 480 uur per jaar
aan het trainen van installateurs.
Alle nieuwe producten worden begeleid door tweedaagse certificaat-cursussen, terwijl workshops
van een halve dag training bieden op specifieke
belangrijke gebieden.
Technische ondersteuning
Eaton neemt after-sales begeleiding zeer serieus en
het technisch service-team geeft telefonisch advies
over een reeks van onderwerpen.
Met ons team, bestaande uit medewerkers die
zelf installateur zijn geweest, streven wij er naar
om binnen 25 seconden op telefoonoproepen te
reageren. In 95% van alle gevallen wordt dit streven
gehaald.
Het oplossen van problemen is effectiever
gemaakt doordat een installateur het profiel van het
beveiligingssysteem kan downloaden, per e-mail naar
het support team kan verzenden die vervolgens het
probleem kan nabootsen en daardoor een afdoende
oplossing kan aanbieden.

66
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touchpoint

Software
Dankzij regelmatige updates van software kunnen
beveiligingssystemen volgens de meest recente
prestaties en regelgeving functioneren. Eaton biedt
een product voor diagnostiek en beheer op afstand via
PSTN, IP en USB.
Het voegt eigenschappen aan de producten toe die,
als ze niet beschikbaar zouden zijn, de aanschaf van
een nieuw systeem noodzakelijk zouden maken. Dit
verlengt de levensduur van bestaande apparatuur en
maximaliseert het rendement van de investering.
Webbrowser
Met desktop en mobiele apparaten heeft u toegang
tot deze gratis dienst door middel van een gewone
webbrowser zoals Mozilla Firefox, Google Chrome,
Apple Safari en Microsoft Internet Explorer.
Via IP heeft u op afstand toegang tot controlepanelen
en de middelen om programmawijzigingen in het
systeem aan te brengen zonder de site te bezoeken waardoor u tijd en geld bespaart.

Catalogus van het internationale productgamma
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Eaton SecureConnect™

Ben verbonden met dat wat voor jou belangrijk is
Gemaakt met Cyber Security in zijn DNA, SecureConnect is een slimme
inbraak detectie oplossing die jou en je klanten beschermd
Wat is SecureConnect?
SecureConnect geeft u het gemak en de
controle van intelligente beveiliging, versterkt
met Class Leading beveiliging tegen digitale
bedreigingen, verzekeren installateurs en
systeem gebruikers verbonden te blijven
met dat wat er het meest toe doet.

CAM-INT-00
XCELRPT

762rEUR-00
SDR-RINT

Draadloze ontvanger

DET-RDTPT-G2

Detectie apparaten
voor binnen

Third Party
Communicatie
providers

CAM-EXT-00
DET-REXT-PIR30

Detectie apparaten
voor buiten

SDR-REXT-G2-BL

Particuliere Alarm
Centrale
Firewall

Een inteligent Security Managment Systeem
voor residentiele en commerciële gebouwen, welke het mogelijk maakt onze laatste IP
apparaten op afstand te monitoren via onze
gebruiksvriendelijke interface.

Draadloze binnen en buiten sirenes

Eaton
Secure
Connect
Installateurs
Cloud

GSM

KEY-KPZ01

KEY-FKPZ-BK

KEY-FKPZ-WH

Mobiele App
eindgebruiker
KEY-RKPZ

Bedrade en draadloze
bediendelen

KEY-FKPZ-SC

KEY-FKPZ-PC

Inbouw bediendelen

EXP-W10 / EXP-R10

Bedrade en draadloze
uitbreidingsmodules

i-on40H-EU

Paneel en apparaten zijn beveiligd verbonden met de Eaton Cloud en App en geven totale controle en geruststelling.
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Installateurs cloud

Gebruikers App

Totale controle van je installaties

Geeft je een gerust gevoel

• verbindt de i-on30R-EU, i-on40H-EU, Style-EU en
Compact-EU met de Eaton Cloud zonder complexe
router configuraties

• Maakt het mogelijk voor eind gebruikers om hun
systeem te bedienen en te controleren via een
smart device

• Beheer al je installaties via je eigen toegewezen
plaats in de Eaton Cloud

• via real-time meldingen wordt de veiligheid van
uw pand bevestigd

• Voer op afstand configuratie diagnostiek en software- updates uit op alle aangesloten installaties

• Controleer gebeurtenissen doormiddel van hoge
kwaliteitsfoto’s te sturen naar de eindgebruikers
smart device

SecureConnect™ Geschikte panelen

i-on30R-EU controlepaneel
30 zones draadloos, hybride
uitbreidbaar tot 60 zones

Compact-EU
All in one met 20 draadloze zones

Style-EU
All in one met 40 draadloze zones
en groot TFT kleuren scherm

i-on40H-EU controlepaneel
30 zones draadloos en 10 bedrade
zones, hybride uitbreidbaar tot
80 zones

Catalogus van het internationale productgamma
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i-on Generatie 2
Style-EU

Een controlepaneel met een compleet aanbod
voorzien van een groot kleuren TFT-scherm en een
onopvallend bedieningspaneel. Ingebouwde ethernet/
IP verbindingen zorgen voor flexibele en trefzekere
communicatiemogelijkheden en ondersteunt Cloud/
App verbindingen.
Het biedt ingebouwde communicatiemiddelen,
zorgfuncties inclusief inactief -bewaking, 2-weg
communicatie en visuele verificatie van inbraak- en
zorgalarmmeldingen.

In één oogopslag ...
• 40 draadloze zones met 4 additionele bekabelde
zones
• 30 draadloze uitgangen
• 4 bekabelde uitgangen: 2 x transistor en 2 x relais
• Ethernet/ webserver/ virtueel bedieningspaneel
• Plug-on GSM kiezer biedt 3-wegcommunicatie

Technische Specificaties
Kenmerk

Omschrijving

Onafhankelijk gecertificeerd EN50131 Grade 2 en INCERT
Zones

40 draadloos en 4 bekabeld aanwezig

Partities

4

Gebruikers

40

Logboek

1000 gebeurtenissen; 750 verplichte en 		
250 niet verplichte

Uitgangen

2x programmeerbare relaisuitgangen
2x programmeerbare 500mA open 		
collector uitgangen
30 draadloze uitgangen

Binnensirene

1 geïntegreerde sirene
4 draadloze binnensirenes

Buitensirene

4 draadloze buitensirenes

Kiezer plug-on voetstuk

voor aansluiting van i-gsm03 kiezer

Visuele verificatie

Tot 4 IP camera’s

Configuratieopties

Cooper Downloader via USB, IP of
mogelijkheden plug-on communicatiemodule, webbrowser via aanwezige 		
Ethernetpoort

Accu’s

Tot 2x 7,4V, 2.500mAh, Li-Polymeer

Afmetingen

287mm (h) x 203mm (b) x 52mm (d)
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• SIA/IP communicatie met meldkamer
• E-mail berichten en SMS bediening
• Visuele verificatie en functionaliteit voor externe
omgevingszone
• Zorgfuncties
• Onafhankelijk gecertificeerd voor EN50131 Grade 2,
INCERT

i-on Generatie 2
Style-EU

Compatibiliteit
Productcode

Omschrijving

Communicatie

COM-DATA-4G

Productcode

Omschrijving

Draadloze overval-, assistentie- en ‘lone worker’ knoppen.

Plug-on LTE en 4G data module tbv internet
verbinding naar SecureConnect

i-GSM03

Plug-on GSM spraak-/meldkamerkiezer

i-Wifi01

Inbouw WiFi module

i-DIG03

Plug-on PSTN meldkamerkiezer

Sirenes

SDR-REXT-G2-OR

Externe draadloze sirene

SDR-RINT

Interne draadloze sirene

701REUR-50

Persoonlijke assistentieknop (lang koord)

701REUR-60

Persoonlijke assistentieknop (kort koord)

702rEUR-00

Persoonlijke assistentieknop (horloge)

726rEUR-50

2-knops overvalzender (groot bereik)

726rEUR-60

2-knops overvalzender (kort bereik)

705rEUR-00

2-knops overvalzender voorzien van
2 kanalen.

706rEUR-00

Draadloze ‘lone worker’ zender

Apparatuur t.b.v. bediening

710rEUR-00

2-knops overvalzender

i-RK01

Draadloos inschakelpaneel met proximity

Draadloze buitendetectie

FOB-2W-4B

2-weg draadloze afstandsbediening

DET-REXT-PIR30

Draadloze buitendetecor dual PIR tot 30m

i-FB01

Draadloze afstandsbediening

DET-REXT-IR50

Draadloze IR barrier 50 cm voor buiten

PROXTAGPK5

Proximity tag (5 stuks)

DET-REXT-IR100

Draadloze IR barrier 100 cm voor buiten

Draadloze binnendetectie

Camera’s

DET-RDC-W/B/G

Slimline draadloos magneetcontact
(extra smal). Beschikbaar in wit, bruin en grijs.

CAM-INT-00

Binnencamera IP/IR/WiFi cube

DET-RDCS(-B)

Draadloze schokdetector en magneetcontact 		
wit (bruin)

CAM-EXT-00

Buitencamera IP/IR/WiFi bullet

734rEUR-01(06)

Draadloos deurcontact wit (bruin)

XCELR

Draadloze PIR detector

XCELRPT

Draadloze PIR detector/geschikt voor 		
huisdieren

DET-RDT-G2

Draadloze dual tech detector

DET-RDTPT-G2

Draadloze dual tech detector geschikt
voor huisdieren

DET-RSMOKE

Draadloze rookdetector

739rEUR-00

Draadloze glasbreukdetector (alleen print)

739rEUR-50

Draadloze glasbreukdetector met 			
sabotageschakelaar

DET-RWATER

Draadloze waterdetector

Overig

703REUR-00

4-kanaals draadloze zender

Catalogus van het internationale productgamma
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Style-EU kit: 100% draadloos pakket

Vlotte installatie, voordelig geprijsd en betrouwbaar

Style-EU-KIT1

Pakket inhoud
Style-EU

Draadloos controlepaneel voor 40 zones

XCELRPT x 1

Draadloze PIR geschikt voor huisdieren

734rEUR-01 x1

Draadloos deurcontact (wit)

FOB-2W-4B

2-weg afstandsbediening

PROXTAGPK5 x 1

Proximity tag (5 stuks)

Boordevol functies, een geruststellend idee voor de gebruiker
• Ondersteunt App en Cloud
• 40 draadloze zones met 4 additionele
bekabelde zones
• 30 draadloze uitgangen
• Kleuren TFT-scherm met waarschuwingsikoontjes voor een duidelijke weergave van
de systeemstatus
• Scantronic-draadloos voor optimale prestaties
• 4 bekabelde uitgangen: 2 x transistor en 2 x relais
• Ethernet/ webserver/ virtueel bedieningspaneel
• Opsteek GSM module biedt 3-wegcommunicatie
• SIA over IP communicatie met meldkamer

12
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• E-mail berichten
• SMS bediening
• Visuele verificatie via interne en externe
IP-camera’s
• Functionaliteit voor externe omgevingszone
• Zorgfuncties
• Ingebouwde spraak-telefoonkiezer
• Praktijk-bewezen betrouwbaarheid van de
Scantronic i-on serie
• Onafhankelijk gecertificeerd voor EN50131 Grade 2,
INCERT T031

COMPACT-EU-KIT

100% draadloze KIT, kosten effectief, makkelijk te installeren
en betrouwbaar

Toonaangevende Scantronic draadloze
techniek waarop jij en je klanten
kunnen vertrouwen
Een alles in 1 draadloze oplossing voor de residentiele
installaties.

COMPACT-EU-KIT bevat:
Productcode

Omschrijving

Aantal

Compact-EU

Draadloos 20 zones paneel met geïntegreerd bediendeel

1

XCELRPT

Draadloze PIR detector geschikt voor huisdieren

2

DET-RDC-W

Witte slimline draadloos magneetcontact

1

FOB-2W-4B

2-weg afstandsbediening

1

In UK versie staat hier een adres.
Maar er staat een adres op achterpagina, genoeg?
Catalogus van het internationale productgamma
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i-on Generatie 2 All-in One
Compact-EU

Een 20 draadloze zones inbraakpaneel met
geïntegreerde bediening en ingebouwde Ethernet
IP communicatie, biedt een flexibele en zekere
communicatie optie.
De compact is geschikt voor Eatons SecureConnectTM
Cloud- en App-oplossing.
SD kaart voor opslag van afbeeldingen en paneel
firmware upgrades.

In één oogopslag ...
• 20 draadloze zones
• Vernieuwde draadloze Scantronic techniek
• Standaard ingebouwde communicatie naar de
meldkamer SIA over IP
• Plug-on GSM of PSTN tbv dual-path communicatie
• Ingebouwde Ethernet poort
• Geschikt voor de Wi-Fi module

• Onafhankelijk gecertificeerd EN50131 Grade 2
en Incert
• Compatibel met de Eaton’s range van draadloze
veldapparatuur
• Makkelijk te onderhouden door scharnierend
voorfront
• Ook te verkrijgen als KIT

Technische Specificaties

Technische Specificaties

Kenmerk

Kenmerk

Omschrijving

Onafhankelijk gecertificeerd EN50131 Grade 2 en INCERT

Buitensirene

2 draadloze buitensirenes

Zones

20 draadloos

Deelschakelingen

Totaal en 3 deelschakelingen

Communicatie op
afstand

Versleutelde SIA over IP communicatie
via IP LAN verbinding		

Gebruikers

20

Visuele verificatie

Tot 2 IP camera’s

Logboek

250 verplichte en 50 niet verplichte

Voeding

500 mA switch mode

Uitgangen

20 draadloze uitgangen

Accu’s

COMPACT-BAT01: 6 x NimH cell battery pack

Binnensirene

2 draadloze binnensirenes

Afmetingen

238mm (h) x 161mm (b) x 38mm (d)

Gewicht

710g (met batterij)
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Omschrijving
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i-on Generatie 2 All-in One
Compact-EU

Compatibiliteit
Productcode

Omschrijving

Communicatie

COM-DATA-4G

Productcode

Omschrijving

Draadloze overval-, assistentie- en ‘lone worker’ knoppen.

Plug-on LTE en 4G data module tbv
internet verbinding naar SecureConnect

i-GSM03

Plug-on GSM spraak-/meldkamerkiezer

i-Wifi01

Inbouw WiFi module

i-DIG03

Plug-on PSTN meldkamerkiezer

Sirenes

726rEUR-50

2-knops overvalzender (groot bereik)

726rEUR-60

2-knops overvalzender (kort bereik)

705rEUR-00

2-knops overvalzender voorzien van
2 kanalen.

706rEUR-00

Draadloze ‘lone worker’ zender

710rEUR-00

2-knops overvalzender

SDR-REXT-G2-OR

Externe draadloze sirene

Draadloze buitendetectie

SDR-RINT

Interne draadloze sirene

DET-REXT-PIR30

Draadloze buitendetecor dual PIR tot 30m

Apparatuur t.b.v. bediening

DET-REXT-IR50

Draadloze IR barrier 50 cm voor buiten

i-RK01

Draadloos inschakelpaneel met proximity

DET-REXT-IR100

Draadloze IR barrier 100 cm voor buiten

FOB-2W-4B

2-weg draadloze afstandsbediening

Camera’s

i-FB01

Draadloze afstandsbediening

CAM-INT-00

Binnencamera IP/IR/WiFi cube

PROXTAGPK5

Proximity tag (5 stuks)

CAM-EXT-00

Buitencamera IP/IR/WiFi bullet

Draadloze binnendetectie

Overig

DET-RDC-W/B/G

Slimline draadloos magneetcontact
(extra smal). Beschikbaar in wit, bruin en grijs.

703REUR-00

DET-RDCS(-B)

Draadloze schokdetector en magneetcontact 		
wit (bruin)

734rEUR-01(06)

Draadloos deurcontact wit (bruin)

XCELR

Draadloze PIR detector

XCELRPT

Draadloze PIR detector/geschikt
voor huisdieren

DET-RDT-G2

Draadloze dual tech detector

DET-RDTPT-G2

Draadloze dual tech detector geschikt voor 		
huisdieren

DET-RSMOKE

Draadloze rookdetector

739REUR-00

Draadloze glasbreukdetector (alleen print)

739REUR-50

Draadloze glasbreukdetector met 			
sabotageschakelaar

DET-RWATER

Draadloze waterdetector

4-kanaals draadloze zender
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i-on Generatie 2
i-on30R-EU

De i-on30R-EU is een 30 zone draadloos inbraakpaneel
met een rechttoe rechtaan programmeermenu,
gebruikmakend van de verbeterde webbrowser. Het
paneel is compatibel met Eaton’s volledige draadloze
range veldapparatuur en plug-on communicatie
modules.
Eaton SecureConnectTM met de nieuwe Cloud en
App voor Android en OIS brengt de gebruiker nog
meer voordelen inclusief het in- en uitschakelen
van het paneel met Push berichten op elk gewenst
moment en op elke plaats waar internet is.
SD kaart voor opslag van afbeeldingen en paneel
firmware upgrades.

In één oogopslag ...
• Geschikt voor App en Cloud
• Hybride uitbreiding met EXP-R10/R30/ W10/
PSU
• Ethernet/webserver/ virtueel bedieningspaneel
• Visuele verificatie
• Functionaliteit voor externe omgevingszone

Uitvoeringen

• SMS bediening
• Plug-on PSTN en GSM kiezers voor meldkamer/ 		
spraak/SMS
• UDL via IP of PSTN
• E-mail berichten
• Onafhankelijk gecertificeerd voor EN50131 			
Grade 2 en INCERT

Technische Specificaties

Productcode

Omschrijving

Kenmerk

i-on30R-EU

Draadloos controlepaneel met 30 zones, 		
hybride uitbreidbaar tot 60 zones

Onafhankelijk gecertificeerd EN50131 Grade 2 en INCERT
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Omschrijving

Ingebouwde webserver

Ja

Aanwezige zones

30 draadloos

Maximum zones

60

Gebruikers

30

Maximum busapparatuur

20

Totaal aantal logmeldingen

1000

Plug-on Digi-modem

i-dig02, i-sd02 of i-gsm02

Inschakelingen

In delen (3) of partities (4)

Voeding

1 Amp / 12Vdc

Accu

9Ah / 12Vdc

Lokale poort

USB, Ethernet

Visuele verificatie

Tot 4 IP camera’s

Ingebouwde IP kiezer

Ja

i-on Generatie 2
i-on30R-EU

Compatibiliteit
Productcode

Omschrijving

Productcode

Omschrijving

Draadloze binnendetectie

Communicatie

COM-DATA-4G

Plug-on LTE en 4G data module tbv
internet verbinding naar SecureConnect

DET-RDC-W/B/G

Slimline draadloos magneetcontact
(extra smal). Beschikbaar in wit, bruin en grijs.

COM-ADPT-01

Adapterkaart t.b.v. Plug-on module
COM-DATA-4G

DET-RDCS(-B)

Draadloze schokdetector en magneetcontact 		
wit (bruin)

i-GSM02

Plug-on GSM spraak-/meldkamerkiezer

734rEUR-01(06)

Draadloos deurcontact wit (bruin)

i-Wifi01

Inbouw WiFi module

XCELR

Draadloze PIR detector

i-DIG02

Plug-on PSTN meldkamerkiezer

XCELRPT

i-SD02

Plug-on PSTN spraak- /meldkamerkiezer

Draadloze PIR detector/geschikt
voor huisdieren

DET-RDT-G2

Draadloze dual tech detector

DET-RDTPT-G2

Draadloze dual tech detector geschikt
voor huisdieren

DET-RSMOKE

Draadloze rookdetector

739REUR-00

Draadloze glasbreukdetector (alleen print)

739REUR-50

Draadloze glasbreukdetector met 			
sabotageschakelaar

DET-RWATER

Draadloze waterdetector

Sirenes

SDR-REXT-G2-OR

Externe draadloze sirene

SDR-WEXT-G2-OR

Externe bedrade sirene klasse 2

SDR-WEXT-G3-OR

Externe bedrade sirene klasse 3

SDR-RINT

Interne draadloze sirene

Apparatuur t.b.v. bediening

i-KP01

Bedraad bediendeel met ingebouwde
proximity lezer

KEY-K01

Bedraad bediendeel

KEY-KP01

Bedraad bediendeel met ingebouwde
proximity lezer

KEY-KPZ01

Bedraad bediendeel met ingebouwde proximity
lezer incl. 2 bedrade zones

KEY-FKPZ-BK

Bedraad inbouw bediendeel met ingebouwde 		
proximity lezer incl. 2 bedrade zones piano zwart look

KEY-FKPZ-BR

KEY-FKPZ-PC

KEY-FKPZ-SC

Bedraad inbouw bediendeel met ingebouwde 		
proximity lezer incl. 2 bedrade zones brons look
Bedraad inbouw bediendeel met ingebouwde 		
proximity lezer incl. 2 bedrade zones chroom look
Bedraad inbouw bediendeel met ingebouwde 		
proximity lezer incl. 2 bedrade zones - 		
geborstelde RVS look

KEY-FKPZ-WH

Bedraad inbouw bediendeel met ingebouwde 		
proximity lezer incl. 2 bedrade zones helder witte look

KEY-RKPZ

2-weg draadloos bediendeel met
proximity lezer

KEY-RKBS

Basisstation t.b.v. de KEY-RKPZ

KEY-RKPZ-KIT

2-weg draadloos bediendeel met ingebouwde 		
proximity lezer incl. basisstation

i-RK01

Draadloos inschakelpaneel met proximity

FOB-2W-4B

2-weg draadloze afstandsbediening

i-FB01

Draadloze afstandsbediening

PROXTAGPK5

Proximity Tag (5 stuks)

Draadloze overval-, assistentie- en ‘lone worker’ knoppen.

726rEUR-50

2-knops overvalzender (groot bereik)

726rEUR-60

2-knops overvalzender (kort bereik)

705rEUR-00

2-knops overvalzender voorzien van
2 kanalen.

706rEUR-00

Draadloze ‘lone worker’ zender

710rEUR-00

2-knops overvalzender

Draadloze buitendetectie

DET-REXT-PIR30

Draadloze buitendetecor dual PIR tot 30m

DET-REXT-IR50

Draadloze IR barrier 50 cm voor buiten

DET-REXT-IR100

Draadloze IR barrier 100 cm voor buiten

Camera’s

CAM-INT-00

Binnencamera IP/IR/WiFi cube

CAM-EXT-00

Buitencamera IP/IR/WiFi bullet

Overig

703REUR-00

4-kanaals draadloze zender

Uitbreidingsmodules

EXP-W10

Uitbreidingsmodule 10 zones bedraad

EXP-PSU

Intelligente voeding 3Ah / 12V,
incl. 10 bedrade zones

EXP-R10

Uitbreidingsmodule 10 zones draadloos

EXP-R30

Uitbreidingsmodule 30 zones draadloos
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i-on Generatie 2
i-on40H-EU

De i-on40H-EU 2e generatie, een hybride
controlepaneel, biedt recht door zee een trefzekere
configuratie waarbij het gebruikmaakt van een
uitgebreide webbrowser en verenigbaar is met de
totale reeks van Eaton’s draadloze apparatuur en
opsteek-communicators.
Eaton SecureConnect  TM met de nieuwe Cloud en
App voor Android en OIS brengt de gebruiker nog
meer voordelen inclusief het in- en uitschakelen
van het paneel met Push berichten op elk gewenst
moment en op elke plaats waar internet is.
SD kaart voor opslag van afbeeldingen en paneel
firmware upgrades.

In één oogopslag ...
• Geschikt voor App en Cloud
• Hybride uitbreiding met EXP-R10/R30/ W10/
PSU
• Ethernet/webserver/ virtueel bedieningspaneel
• Visuele verificatie
• Functionaliteit voor externe omgevingszone

• SMS bediening
• Plug-on PSTN en GSM kiezers voor meldkamer/ 		
spraak/SMS
• UDL via IP of PSTN
• E-mail berichten
• Onafhankelijk gecertificeerd voor EN50131 			
Grade 2 en INCERT

Technische Specificaties

Uitvoeringen
Productcode

Omschrijving

Kenmerk

Omschrijving

i-on40H-EU

Hybride controlepaneel met 40 zones,
10 bedraad en 30 draadloos. Hybride 		
uitbreidbaar tot 80 zones

Onafhankelijk gecertificeerd EN50131 Grade 2 en INCERT
Ingebouwde webserver

Ja

Aanwezige zones

40 (10 bedraad, 30 draadloos)

Maximum zones

80

Gebruikers

50

Maximum busapparatuur

20

Aansluitbare uitgangen

12

Totaal aantal logmeldingen 1000
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Plug-on Digi-modem

i-dig02, i-sd02 of i-gsm02

Inschakelingen

In delen (3) of partities (4)

Voeding

1 Amp / 12Vdc

Accu

9Ah / 12Vdc

Lokale poort

USB, Ethernet

Visuele verificatie

Tot 4 IP camera’s

Ingebouwde IP kiezer

Ja

i-on Generatie 2
i-on40H-EU

Compatibiliteit
Productcode

Omschrijving

Productcode

Omschrijving

Draadloze binnendetectie

Communicatie

COM-DATA-4G

Plug-on LTE en 4G data module tbv
internet verbinding naar SecureConnect

DET-RDC-W/B/G

Slimline draadloos magneetcontact
(extra smal). Beschikbaar in wit, bruin en grijs.

COM-ADPT-01

Adapterkaart t.b.v. Plug-on module
COM-DATA-4G

DET-RDCS(-B)

Draadloze schokdetector en magneetcontact 		
wit (bruin)

i-GSM02

Plug-on GSM spraak-/meldkamerkiezer

734rEUR-01(06)

Draadloos deurcontact wit (bruin)

i-Wifi01

Inbouw WiFi module

XCELR

Draadloze PIR detector

i-DIG02

Plug-on PSTN meldkamerkiezer

XCELRPT

i-SD02

Plug-on PSTN spraak- /meldkamerkiezer

Draadloze PIR detector/geschikt
voor huisdieren

DET-RDT-G2

Draadloze dual tech detector

DET-RDTPT-G2

Draadloze dual tech detector geschikt
voor huisdieren

DET-RSMOKE

Draadloze rookdetector

739REUR-00

Draadloze glasbreukdetector (alleen print)

739REUR-50

Draadloze glasbreukdetector met 			
sabotageschakelaar

DET-RWATER

Draadloze waterdetector

Sirenes

SDR-REXT-G2-OR

Externe draadloze sirene

SDR-WEXT-G2-OR

Externe bedrade sirene klasse 2

SDR-WEXT-G3-OR

Externe bedrade sirene klasse 3

SDR-RINT

Interne draadloze sirene

Apparatuur t.b.v. bediening

i-KP01

Bedraad bediendeel met ingebouwde
proximity lezer

KEY-K01

Bedraad bediendeel

KEY-KP01

Bedraad bediendeel met ingebouwde
proximity lezer

KEY-KPZ01

Bedraad bediendeel met ingebouwde proximity
lezer incl. 2 bedrade zones

KEY-FKPZ-BK

Bedraad inbouw bediendeel met ingebouwde 		
proximity lezer incl. 2 bedrade zones piano zwart look

KEY-FKPZ-BR

KEY-FKPZ-PC

KEY-FKPZ-SC

Bedraad inbouw bediendeel met ingebouwde 		
proximity lezer incl. 2 bedrade zones brons look
Bedraad inbouw bediendeel met ingebouwde 		
proximity lezer incl. 2 bedrade zones chroom look
Bedraad inbouw bediendeel met ingebouwde 		
proximity lezer incl. 2 bedrade zones - 		
geborstelde RVS look

KEY-FKPZ-WH

Bedraad inbouw bediendeel met ingebouwde 		
proximity lezer incl. 2 bedrade zones helder witte look

KEY-RKPZ

2-weg draadloos bediendeel met
proximity lezer

KEY-RKBS

Basisstation t.b.v. de KEY-RKPZ

KEY-RKPZ-KIT

2-weg draadloos bediendeel met ingebouwde 		
proximity lezer incl. basisstation

i-RK01

Draadloos inschakelpaneel met proximity

FOB-2W-4B

2-weg draadloze afstandsbediening

i-FB01

Draadloze afstandsbediening

PROXTAGPK5

Proximity Tag (5 stuks)

Draadloze overval-, assistentie- en ‘lone worker’ knoppen.

726rEUR-50

2-knops overvalzender (groot bereik)

726rEUR-60

2-knops overvalzender (kort bereik)

705rEUR-00

2-knops overvalzender voorzien van
2 kanalen.

706rEUR-00

Draadloze ‘lone worker’ zender

710rEUR-00

2-knops overvalzender

Draadloze buitendetectie

DET-REXT-PIR30

Draadloze buitendetecor dual PIR tot 30m

DET-REXT-IR50

Draadloze IR barrier 50 cm voor buiten

DET-REXT-IR100

Draadloze IR barrier 100 cm voor buiten

Camera’s

CAM-INT-00

Binnencamera IP/IR/WiFi cube

CAM-EXT-00

Buitencamera IP/IR/WiFi bullet

Overig

703REUR-00

4-kanaals draadloze zender

Uitbreidingsmodules

EXP-W10

Uitbreidingsmodule 10 zones bedraad

EXP-PSU

Intelligente voeding 3Ah / 12V,
incl. 10 bedrade zones

EXP-R10

Uitbreidingsmodule 10 zones draadloos

EXP-R30

Uitbreidingsmodule 30 zones draadloos
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i-wifi
-

De wifi-adapter van Eaton is een eenvoudig te
configureren draadloos netwerkapparaat voor
samenwerking met de nieuwe generatie van
Scantronic i-on controlepanelen.
De wifi-adapter wordt intern gevoed, aangesloten
en geïnstalleerd zodat geen ethernetkabel naar een
lokale netwerkrouter aangelegd hoeft te worden.
Alle verbindingsopties van de controlepanelen van de
tweede generatie, inclusief Eaton’s SecureConnectTM
App en Cloud beheer en de IP-camera’s worden
ondersteund via deze draadloze verbinding.

In één oogopslag ...
• Biedt draadloze verbinding naar IP-camera’s
en lokale router
• Compatibel met controlepanelen van de
tweede generatie

Product specificaties
Kenmerk

• Intern aangesloten, gevoed en geïnstalleerd
• Zet bekabelde ethernet om in een draadloos
signaal

Compatibiliteit
Omschrijving

Productcode

Omschrijving

Werkspanning

5 Vdc

Style-EU

Stroomverbruik

1W

Draadloos controlepaneel met 40 zones met 		
geïntegreerd bediendeel

Type aansluiting

Ethernet

i-on30R-EU

Ondersteunt netwerk
encryptie

64/128/WEP encryptie;
WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2

Draadloos controlepaneel met 30 zones,
hybride uitbreidbaar tot 60 zones

i-on40H-EU

Hybride controlepaneel met 40 zones,
10 bedraad en 30 draadloos. Uitbreidbaar
tot 80 zones

Compact-EU

Draadloos controlepaneel met 20 zones met 		
geïntegreerd bediendeel

Werkfrequentie

2,4GHz

Draadloze snelheid

300Mbps

Ethernetkabel

100mm

Voorzien van 12V /5Vdc
voedingseenheid
Ja
Kabellengte 12V /5Vdc
voedingseenheid

180mm

Gewicht

20g

20
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i-on Generatie 1
i-on30EXEUR

De serie i-on30EXEUR is ideaal voor kleinere
installaties conform EN50131 klasse 2 en biedt
geavanceerde flexibiliteit en configuratiemogelijkheden met tien zones in het controlepaneel verdeeld
over 4 partities, uitbreidbaar tot 30 zones door middel
van bekabelde en/of draadloze uitbreidingen.
Het systeem is geschikt voor 50 gebruikers waarvan
iedereen een PIN-code, een tag en een afstandsbediening kan gebruiken om het systeem in te
schakelen. Tevens accepteert het controlepaneel een
additionele overvalknop per gebruiker.
Het controlepaneel is beschikbaar in twee
afmetingen. De kleine behuizing is onze gevestigde
industriestandaard die een 7Ah accu kan bevatten
terwijl de grotere behuizing is ontworpen om een
17Ah accu en een uitgebreide reeks communicatieapparatuur van externe leveranciers te huisvesten.

In één oogopslag ...
• Controlepaneel in diverse afmetingen
• Ondersteunt Downloader
• 10 FSL zones, uitbreidbaar tot 30

•
•
•
•

Plug-on spraakkiezer mogelijk
Eén transistor-uitgang
12 digitale plug-in uitgangen
Onafhankelijk gecertificeerd voor EN50131
Grade 2 en INCERT

Compatibiliteit

Uitvoeringen
Productcode

Omschrijving

Productcode

Omschrijving

i-on30EXEUR

Controlepaneel met 10 bedrade zones, hybride
uitbreidbaar tot 30 zones

EXP-PSU

Intelligente voeding 3Ah / 12V,
incl. 10 bedrade zones

EXP-W10

Uitbreidingsmodule 10 zones bedraad

EXP-R10

Uitbreidingsmodule 10 zones draadloos

EXP-R30

Uitbreidingsmodule 30 zones draadloos

KEY-K series

Serie bedrade bediendelen met optionele 		
ingebouwde proximity lezer en bedrade zones

KEY-KP01

Bedraad bediendeel met ingebouwde
proximity lezer

KEY-FKPZ

Serie bedrade inbouw bediendelen met 		
ingebouwde proximity lezer incl. 2 bedrade 		
zones

KEY-RKPZ-KIT

2-weg draadloos bediendeel met ingebouwde 		
proximity lezer incl. basisstation

Technische specificaties
Kenmerk

Omschrijving

Onafhankelijk gecertificeerd EN50131 Grade 2 en INCERT
Maximum zones

30 (10 bedraad, 20 hybride)

Gebruikers

50

Maximum busapparatuur

10

Plug-in uitgangen

12

Totaal aantal logmeldingen

350

Plug-on Digi-modem

i-dig02, i-sd02 of i-gsm02

Inschakelingen

In delen (3) of partities (4)

Voeding

1 Amp / 12Vdc

Accu

9Ah / 12Vdc

Lokale poort

USB
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i-on Generatie 1
i-on50EXEUR

Het i-on50EXEUR controlepaneel is ontworpen voor
middelgrote installaties conform EN50131 klasse 2 of 3.
Het systeem biedt geavanceerde flexibiliteit en
configuratiemogelijkheden met tien zones in het
controlepaneel. i-on50EXEUR kan uitgebreid worden
tot 50 zones verdeeld over 5 partities.
Het systeem is geschikt voor 100 gebruikers waarvan
iedereen een PIN-code, een tag en een afstandsbediening kan gebruiken om het systeem in te
schakelen. Tevens accepteert het controlepaneel een
additionele overvalknop per gebruiker.
Het moederbord heeft een eigen beschermende
behuizing. Dit betekent dat het controlepaneel met
geïnstalleerd moederbord gemonteerd kan worden,
gereed voor programmering en inschakeling. De
standaard uitvoering van het controlepaneel bevat een
webserver die een eenvoudige, krachtige interface
biedt voor het installeren, het programmeren en het
beheer van het lokale IP-netwerk.

In één oogopslag ...
• 10 interne FSL zones, uitbreidbaar tot 50
• Bevat webserver en ondersteunt Downloader
• 3 paneeluitgangen, inclusief een intern 		
potentiaalvrij relaiscontact

Uitvoeringen

• 16 digitale plug-in uitgangen
• Ondersteunt 17Ah accu
• Onafhankelijk gecertificeerd voor EN50131 		
Grade 2, 3 en INCERT

Compatibiliteit

Productcode

Omschrijving

Productcode

Omschrijving

i-on50EXEUR

Controlepaneel met 10 bedrade zones,
hybride uitbreidbaar tot 50 zones

EXP-PSU

Intelligente voeding 3Ah / 12V,
incl. 10 bedrade zones

EXP-W10

Uitbreidingsmodule 10 zones bedraad

EXP-R10

Uitbreidingsmodule 10 zones draadloos

EXP-R30

Uitbreidingsmodule 30 zones draadloos

KEY-K series

Serie bedrade bediendelen met optionele 		
ingebouwde proximity lezer en bedrade zones

KEY-KP01

Bedraad bediendeel met ingebouwde
proximity lezer

KEY-FKPZ

Serie bedrade inbouw bediendelen met 		
ingebouwde proximity lezer incl. 2 bedrade 		
zones

KEY-RKPZ-KIT

2-weg draadloos bediendeel met ingebouwde 		
proximity lezer incl. basisstation

Technische specificaties
Kenmerk

Omschrijving

Onafhankelijk gecertificeerd EN50131 Grade 2 en INCERT
Ingebouwde webserver

Ja

Maximum zones

50 (10 bedraad, 40 hybride)

Gebruikers

100

Maximum busapparatuur

20

Plug-in uitgangen

16

Totaal aantal logmeldingen

1250

Plug-on Digi-modem

i-dig02, i-sd02 of i-gsm02

Inschakelingen

In delen (3) of partities (4)

Voeding

1,5 Amp / 12Vdc

Accu

17Ah / 12Vdc

Lokale poort

USB

22

Catalogus van het internationale productgamma

i-on Generatie 1
i-on160EXEUR

De i-on160EXEUR met 10 interne zones beschikt over
een totale capaciteit van 160 hybride zones conform
EN50131 klasse 2 of 3. Het controlepaneel is het op
één na grootste in de i-on-serie en kan diverse accuvermogens ondersteunen tot een maximum van twee
12VDC 17Ah accu’s.
Het systeem is geschikt voor 500 gebruikers waarvan
iedereen een PIN-code, een tag en een afstandsbediening kan gebruiken om het systeem in te
schakelen. Tevens accepteert het controlepaneel een
additionele overvalknop per gebruiker.
Met zijn ingebouwde webserver wordt dit controlepaneel compleet geconfigureerd via een web-browser
die tevens kan worden gebruikt voor het programmeren van de volledig klantgericht programmeerbare
uitgang. Bovendien beschikt de webserver via toonaangevende webbrowsers over een zeer flexibele
beheerdersinterface.

In één oogopslag ...
•
•
•
•

Ingebouwde webserver
Geschikt voor upload/download
Kan twee 17Ah accu’s bevatten
Drie uitgangen (1 potentiaalvrij relais,
2 TTL transitor)

Uitvoeringen

• 16 transistoruitgangen
• Tien FSL zones, uitbreidbaar tot 160
• Onafhankelijk gecertificeerd voor EN50131 		
Grade 2, 3 en INCERT

Compatibiliteit

Productcode

Omschrijving

Productcode

Omschrijving

i-on160EXEUR

Controlepaneel met 10 bedrade zones,
hybride uitbreidbaar tot 160 zones

EXP-PSU

Intelligente voeding 3Ah / 12V,
incl. 10 bedrade zones

EXP-W10

Uitbreidingsmodule 10 zones bedraad

EXP-R10

Uitbreidingsmodule 10 zones draadloos

EXP-R30

Uitbreidingsmodule 30 zones draadloos

KEY-K series

Serie bedrade bediendelen met optionele 		
ingebouwde proximity lezer en bedrade zones

KEY-KP01

Bedraad bediendeel met ingebouwde
proximity lezer

KEY-FKPZ

Serie bedrade inbouw bediendelen met 		
ingebouwde proximity lezer
incl. 2 bedrade zones

KEY-RKPZ-KIT

2-weg draadloos bediendeel met ingebouwde 		
proximity lezer incl. basisstation

Technische specificaties
Kenmerk

Omschrijving

Onafhankelijk gecertificeerd EN50131 Grade 2 en INCERT
Ingebouwde webserver

Ja

Maximum zones

160 (10 bedraad, 150 hybride)

Gebruikers

500

Maximum busapparatuur

45

Plug-in uitgangen

16

Totaal aantal logmeldingen

2000

Plug-on Digi-modem

i-dig02, i-sd02 of i-gsm02

Inschakelingen

In delen (3) of partities (20)

Voeding

3 Amp / 12Vdc

Accu

2 x 17Ah / 12Vdc

Lokale poort

USB
Catalogus van het internationale productgamma
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i-on Generatie 1
i-on1000EXKP

Met alle functionaliteiten en robuustheid van de i-on
productlijn; opgeschaald naar 1.000 zones, 1.000
gebruikers, inclusief 1.000 uitgangen en met 1.000
meter kabel per bus voldoet de i-on1000EXKP niet
alleen aan de meest veeleisende beveiligingsspecificaties, maar overtreft deze zelfs in ruime mate.
De systeemuitgangen zijn dankzij de geavanceerde
webbrowser interface volledig instelbaar op de
behoeften van de opdrachtgever. De interface kan
rechtstreeks op het controlepaneel of via een lokaal
netwerk worden aangesloten. De grote metalen
behuizing kan tot twee 12Vdc 17Ah accu’s
huisvesten.
Ideal voor het vervangen van grote systemen in
scholen, ROC’s, universiteiten, ziekenhuizen of grote
commerciële gebouwen.

In één oogopslag ...
•
•
•
•
•

Ingebouwde webserver
1.000 zones
1.000 gebruikers
1.000 uitgangen (bekabeld of draadloos)
250 busapparaten (25 per bus)

Uitvoeringen

•
•
•
•
•

10 bussen
50 partities
5.000 verplichte logboekmeldingen
Klasse 3
Onafhankelijk gecertificeerd voor EN50131 		
Grade 2, 3 en INCERT

Compatibiliteit

Productcode

Omschrijving

Productcode

Omschrijving

i-on1000EXKP

Controlepaneel uitbreidbaar tot 1.000 zones,
bediendeel KEY-KP01 wordt meegeleverd
Let op Standaard geen zones aanwezig
in het paneel

EXP-PSU

Intelligente voeding 3Ah / 12V,
incl. 10 bedrade zones

EXP-W10

Uitbreidingsmodule 10 zones bedraad

EXP-R10

Uitbreidingsmodule 10 zones draadloos

EXP-R30

Uitbreidingsmodule 30 zones draadloos

KEY-K series

Serie bedrade bediendelen met optionele 		
ingebouwde proximity lezer en bedrade zones

KEY-KP01

Bedraad bediendeel met ingebouwde
proximity lezer

KEY-FKPZ

Serie bedrade inbouw bediendelen met 		
ingebouwde proximity lezer
incl. 2 bedrade zones

KEY-RKPZ-KIT

2-weg draadloos bediendeel met ingebouwde 		
proximity lezer incl. basisstation

Technische specificaties
Productcode

Omschrijving

Onafhankelijk gecertificeerd EN50131 Grade 2 en INCERT
Ingebouwde webserver

Ja

Maximum zones

1000 (1000 hybride)

Gebruikers

1000

Maximum busapparatuur

250

Plug-in uitgangen

16

Totaal aantal logmeldingen

6500

Inschakelingen

Partities (50)

Voeding

3 Amp / 12Vdc

Accu

2 x 17Ah / 12Vdc

Lokale poort

USB
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Bediendelen
KEY-RKPZ

Het 2-weg draadloze bediendeel KEY-RKPZ biedt de
gebruiker volledige toegang tot het configureren en inuitschakelen van het systeem. Tegelijkertijd kunt u
- en uw opdrachtgever - profiteren van de flexibiliteit
als het gaat om het kiezen van de optimale lokatie.
Het is draadloos verbonden met het eigen basisstation dat via een standaard RS485 bekabelde
aansluiting met het controlepaneel communiceert.
Compatibel met software versie V4.05 van het
controlepaneel.

In één oogopslag ...
• Draadloos bediendeel biedt volledige toegang
•
om het systeem te configureren en in/uit te 		
schakelen.
•
• Eenvoudige installatie.
• Interne tag-lezer.
•
• Achtergrondverlichting van display en toetsen.
•

Uitvoeringen

Navigatietoetsen voor het menu van de installateur 		
en gebruiker met interne waarschuwings-LED’s.
A, B, C, D inschakeltoetsen met interne
status-LED’s
Op één basisstation kunnen twee draadloze 		
bedieningspanelen worden aangesloten.
Onafhankelijk gecertificeerd voor EN50131
Grade 2 en INCERT

Compatibiliteit

Productcode

Omschrijving

Productcode

Omschrijving

KEY-RKPZ

2-weg draadloos bediendeel met
proximity lezer

i-on30EXEUR

Controlepaneel met 10 bedrade zones,
hybride uitbreidbaar tot 30 zones

KEY-RKBS

Basisstation t.b.v. de KEY-RKPZ

i-on30R-EU

Draadloos controlepaneel met 30 zones,

KEY-RKPZ-KIT

2-weg draadloos bediendeel met
ingebouwde proximity lezer incl. basisstation

Technische Specificaties
Kenmerk

KEY-K01

hybride uitbreidbaar tot 60 zones
i-on40H-EU

Hybride controlepaneel met 40 zones,
10 bedraad en 30 draadloos. Uitbreidbaar
tot 80 zones

i-on50EXEUR

Controlepaneel met 10 bedrade zones,
hybride uitbreidbaar tot 50 zones

i-on160EXEUR

Controlepaneel met 10 bedrade zones, hybride
uitbreidbaar tot 160 zones

i-on1000EXKP

Controlepaneel uitbreidbaar tot 1.000 zones,
bediendeel KEY-KP01 wordt meegeleverd

Onafhankelijk gecertificeerd EN50131 Grade 2 en INCERT
Zones

2

Interne tag-lezer

Ja

Afmetingen H x B x D (mm)

128 x 128 x 35

Gewicht (kg)

0,2

Batterij

3 x 1,5v AA alkaline

Levensduur batterij

Normaliter 21 maanden
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Bediendelen
Serie KEY-K

Klein en onopvallend bediendeel in drie functionele
uitvoeringen die in het pand een consistent beeld
vormen als verschillende specificaties per bediendeel
gewenst zijn.
De bediendelen, die met een tag worden bediend,
beschikken in aanvulling op de interne tag-lezer
tevens aansluitingen voor een externe tag-lezer.
De KEY-KPZ01 beschikt over twee interne zones
voor extra flexibiliteit van de installatie.

In één oogopslag ...
• Programmeerbare helderheid en volumeregeling
• Interne piëzo-zoemer voor het lokaliseren van
een busapparaat en in- /uitloopsignalen (alleen
bedrade uitvoering)
• Gespecificeerde overvaltoetsen

KEY-KP01 en KEY-KPZ01
• Maakt gebruik van de externe tag-lezer KEY-EP
• Gebruikersuitgang (KEY-KPZ01)

Compatibiliteit

Uitvoeringen
Productcode

Omschrijving

Productcode

Omschrijving

KEY-K01

Bedraad bediendeel

i-on30EXEUR

KEY-KP01

Bedraad bediendeel met ingebouwde
proximity lezer

Controlepaneel met 10 bedrade zones,
hybride uitbreidbaar tot 30 zones

i-on30R-EU

KEY-KPZ01

Bedraad bediendeel met ingebouwde
proximity lezer incl. 2 bedrade zones

Draadloos controlepaneel met 30 zones,
hybride uitbreidbaar tot 60 zones

i-on40H-EU

KEY-EP

Externe proximity lezer

Hybride controlepaneel met 40 zones,
10 bedraad en 30 draadloos. Uitbreidbaar
tot 80 zones

i-on50EXEUR

Controlepaneel met 10 bedrade zones,
hybride uitbreidbaar tot 50 zones

i-on160EXEUR

Controlepaneel met 10 bedrade zones,
hybride uitbreidbaar tot 160 zones

i-on1000EXKP

Controlepaneel uitbreidbaar tot 1.000 zones,
bediendeel KEY-KP01 wordt meegeleverd

Technische specificaties
Kenmerk

KEY-K01

KEY-KP01

KEY-KPZ01

EN50131-1

Grade 3

Grade 3

Grade 3

Zones

0

0

2

Interne tag-lezer

Nee

Ja

Ja

Afmetingen H x B x D (mm)

128 x 128 x 29

128 x 128 x 29

128 x 128 x 29

Gewicht (kg)

0,2

0,2

0,2

Compatibel met KEY-EP

Nee

Ja

Ja
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Bediendelen
i-KP01 en i-RK01

De i-KP01 is een bekabeld bediendeel met een groot
LCD-scherm en een ingebouwde genormeerde
overval-functie en een tag-lezer.Navigatie en tekstinvoer is gelijk aan die van de mobiele telefoons.
De installateur en de gebruikers kunnen makkelijk
door de menu’s “scrollen”.
De draadloze uitvoering, de i-RK01, wordt gevoed
door drie alkaline AA batterijen of kan op een externe
DC-voeding worden aangesloten. Ontworpen als
aanvullend inschakelpaneel betekent deze draadloze
mogelijkheid een flexibele toepassing op elke lokatie.
Zonder scherm is het geschikt voor eenvoudig in- en
uitschakelen.

In één oogopslag ...
i-KP01
• Eenvoudige rood/groen-indicatie
• Interne piëzo-zoemer voor het lokaliseren van
een busapparaat en in-/uitloopsignalen (alleen
bedrade uitvoering)

• Verlichte toetsen
• ABCD LED’s
• Gespecificeerde overvaltoetsen

Compatibiliteit

Uitvoeringen
Productcode

Omschrijving

Productcode

Omschrijving

i-KP01

Bedraad bediendeel met ingebouwde
proximity lezer

i-on30EXEUR

Controlepaneel met 10 bedrade zones,
hybride uitbreidbaar tot 30 zones

i-RK01

Draadloos inschakelpaneel met proximity lezer

i-on30R-EU

Draadloos controlepaneel met
30 zones, hybride uitbreidbaar tot
60 zones

i-on40H-EU

Hybride controlepaneel met 40 zones,
10 bedraad en 30 draadloos. 		
Uitbreidbaar tot 80 zones

i-on50EXEUR

Controlepaneel met 10 bedrade zones,
hybride uitbreidbaar tot 50 zones

i-on160EXEUR

Controlepaneel met 10 bedrade zones,
hybride uitbreidbaar tot 160 zones

i-on1000EXKP

Controlepaneel uitbreidbaar tot
1.000 zones, bediendeel KEY-KP01 		
wordt meegeleverd

Style-EU (alleen i-RK01)

Draadloos controlepaneel met
40 zones met geïntegreerd bediendeel

Compact-EU (alleen i-RK01)

Draadloos controlepaneel met
20 zones met geïntegreerd bediendeel

Technische specificaties
Kenmerk

i-KP01

i-RK01

EN50131-1

Grade 2 of 3

Grade 2

Milieuklasse

Klasse 2

Klasse 2

Afmetingen H x B x D (mm)

115 x 56 x 34

115 x 56 x 34

Gewicht (kg)

0,32

0,32

Tag onderscheid

4,294,967,296

4,294,967,296

Werkfrequentie
N.v.t.
868,6625MHz
		smalband
Zendbereik
N.v.t.
		

Tot 200m in het
vrije veld

Batterij

3 x AA alkaline 1,5V

N.v.t.

* Voor aansluiting op de i-onEX serie, heeft i-RK01 een uitbreidingsunit nodig
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Bediendelen
KEY-FKPZ

De serie KEY-FKPZ inbouw bediendelen zijn
ontworpen voor een eenvoudige en stijlvolle
installatie gebaseerd op een standaard inbouwdoos
(Benelux). Het is geschikt voor de complete serie i-on
controle-panelen met software versie 4.04 of hoger.
Het bedieningspaneel bevat een groot LCD-scherm
en achtergrondverlichting van de toetsen.
Beschikbaar in 5 uitvoeringen.

In één oogopslag ...
• Een status-LED die via het bedieningsmenu
in- en uitgeschakeld kan worden
• Een interne tag-lezer en aansluitingen voor een
externe tag-lezer KEY-EP (niet bijgeleverd)

• Groot LCD-scherm
• Een aansluiting voor een programmeerbare 		
uitgang en een uitgang voor een luidspreker.
• Twee FSL-zones of één 4-draads CC-zone

Compatibiliteit

Uitvoeringen
Productcode

Omschrijving

Productcode

Omschrijving

KEY-FKPZ-BK

Bedraad inbouw bediendeel met ingebouwde
proximity lezer incl. 2 bedrade zones - piano 		
zwart look

i-on30EXEUR

Controlepaneel met 10 bedrade zones,
hybride uitbreidbaar tot 30 zones

KEY-FKPZ-BR

Bedraad inbouw bediendeel met ingebouwde
proximity lezer incl. 2 bedrade zones brons look

i-on30R-EU

Draadloos controlepaneel met 30 zones,
hybride uitbreidbaar tot 60 zones

i-on40H-EU

Hybride controlepaneel met 40 zones,
10 bedraad en 30 draadloos. Uitbreidbaar
tot 80 zones

i-on50EXEUR

Controlepaneel met 10 bedrade zones,
hybride uitbreidbaar tot 50 zones

i-on160EXEUR

Controlepaneel met 10 bedrade zones,
hybride uitbreidbaar tot 160 zones

i-on1000EXKP

Controlepaneel uitbreidbaar tot 1.000 zones,
bediendeel KEY-KP01 wordt meegeleverd

KEY-FKPZ-PC

Bedraad inbouw bediendeel met ingebouwde
proximity lezer incl. 2 bedrade zones chroom look

KEY-FKPZ-SC

Bedraad inbouw bediendeel met ingebouwde
proximity lezer incl. 2 bedrade zones geborstelde RVS look

KEY-FKPZ-WH

Bedraad inbouw bediendeel met ingebouwde
proximity lezer incl. 2 bedrade zones helder witte look

Technische specificaties
Kenmerk

Omschrijving

Onafhankelijk gecertificeerd EN50131 Grade 3
Zones

2

Interne tag-lezer

Ja

Afmetingen H x B x D (mm)

132 x 132 x 13

Gewicht (kg)

0,2

Compatibel met KEY-EP

Ja
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Camera’s
CAM-INT-00

Volledig compatibel met de nieuwe generatie Scantronic
i-on controlepanelen. De IP-camera CAM-INT-00 voor
binnengebruik van Eaton biedt de gebruiker de rustgevende zekerheid dat alarmmeldingen worden
geverifieerd met HD 1080P kwaliteit.
De gebruiker kan “heterdaad” beelden van
gebeurtenissen per e-mail ontvangen, bijvoorbeeld:
- Bevestiging van de aanwezigheid van een 			
indringer in het gebouw
- Als het systeem is uitgeschakeld, verificatie 			
ontvangen over personen die in het gebouw 		
aanwezig zijn.
- De bron van een brand vaststellen als een
DET-RSMOKE-rookdetector is geactiveerd.

In één oogopslag ...
• HD 1080P camera
• Interne webserver voor rechtstreekse 		
configuratie
• Wi-Fi of bekabelde ethernetverbinding
• Voeding via ethernet of plaatselijke 			
voedingseenheid

Compatibiliteit

• 15 beelden worden geleverd: 5 seconden voor 		
en 10 seconden na de gebeurtenis
• Firmware wordt actueel gehouden
• Compatibel met de nieuwe generatie i-on 			
controlepanelen (Software versie 5 en hoger)
• Conform Wi-Fi Protected Setup (WPS) protocol

Technische specificaties

Productcode

Omschrijving

Kenmerk

Omschrijving

i-on30R-EU

Draadloos controlepaneel met 30 zones,
hybride uitbreidbaar tot 60 zones

Voeding via ethernet

Ja

i-on40H-EU

Hybride controlepaneel met 40 zones,
10 bedraad en 30 draadloos. Uitbreidbaar
tot 80 zones

Wi-Fi

802,11 b/g/n

Afmetingen H x B x D (mm)

62 x 100 x 44

Beeldsensor

1 / 2.7” Mega-pixel CMOS sensor

Style-EU

Draadloos controlepaneel met 40 zones met 		
geïntegreerd bediendeel

Gevoeligheid

Kleur: 0,1 Lux (ACG ON)
Zw/W: 0,05 Lux (AGC ON)

Compact-EU

Draadloos controlepaneel met 20 zones met 		
geïntegreerd bediendeel

Type lens

2,8mm @ F2,0
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Camera’s
CAM-EXT-00

Volledig compatibel met de nieuwe generatie
Scantronic i-on controlepanelen. De IP-camera
CAM-EXT-00 voor buitengebruik van Eaton biedt
de gebruiker de rustgevende zekerheid dat
alarmmeldingen worden geverifieerd met HD 1080P
kwaliteit.
Beschermd tegen vandalisme
De gebruiker kan “heterdaad” beelden van
gebeurtenissen per e-mail ontvangen, bijvoorbeeld:
- Controleren van toegang tot buitengebouwen
en -terreinen.
- De aanwezigheid van een indringer in de omgeving 		
vaststellen met gebruikmaking van een DET-REXT-		
PIR30 of een DET-REXT-IR50/100 infrarood barrier.

In één oogopslag ...
• HD 1080P camera
• Interne webserver voor rechtstreekse 		
configuratie
• IP66 Stof- en waterbestendig voor buitengebruik
• Wi-Fi of bekabelde ethernetverbinding
• Nacht-infrarood met een bereik van 20 meter

Compatibiliteit

• Voeding via ethernet of plaatselijke voedingseenheid
• 15 beelden worden geleverd: 5 seconden voor
en 10 seconden na de gebeurtenis
• Firmware wordt actueel gehouden
• Compatibel met de nieuwe generatie i-on 		
controlepanelen (Software versie 5 en hoger)

Technische specificaties

Productcode

Omschrijving

Kenmerk

Omschrijving

i-on30R-EU

Draadloos controlepaneel met 30 zones,
hybride uitbreidbaar tot 60 zones

Voeding via ethernet

Ja

Wi-Fi

802,11 b/g/n

Afmetingen H x B x D (mm)

68 Ø x 102

Beeldsensor

1 / 2.7” Mega-pixel CMOS sensor

i-on40H-EU

Hybride controlepaneel met 40 zones,
10 bedraad en 30 draadloos. Uitbreidbaar
tot 80 zones

Style-EU

Draadloos controlepaneel met 40 zones met
geïntegreerd bediendeel

Gevoeligheid

Kleur: 0,1 Lux (ACG ON)
Zw/W: 0,05 Lux (AGC ON)

Compact-EU

Draadloos controlepaneel met 20 zones met
geïntegreerd bediendeel

Type lens

2,8mm @ F2,0
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Uitbreidingen
EXP-R10 en EXP-R30

De EXP-R10 en de EXP-R30 zijn ontworpen voor
installaties conform Grade 2. Als onderdeel van
PD6662:2010 kunnen deze uitbreidingen draadloze
overvalmeldingen verwerken in installaties conform
Grade 3. Deze draadloze uitbreidingen zijn inzetbaar in
de nieuwste i-onEX inbraakbeveiligingssystemen.
Als unicum bieden de EXP-R10 en de EXP-R30
draadloze uitgangen die gebruikt kunnen worden voor
het aansturen op afstand van, bijvoorbeeld, toegangshekken aan de andere kant van het terrein of verlichting
voor terreinen of tuinen.
Aanvullend ondersteunen deze uitbreidingen “Radio
Grid Roaming” (een draadloos netwerk voor
uitwisseling van gegevens), waarin uitbreidingen
worden gecombineerd tot één virtueel draadloos
netwerk. Hiermee kunnen de signalen van en naar
aangesloten apparaten worden verwerkt ongeacht hun
positie binnen het netwerk.
Alle intelligente uitbreidingen met volledige diagnostiek
rapporteren via de bus. Een interne piëzo-zoemer
reageert bij het lokaliseren van een busapparaat.

In één oogopslag ...
• Eén-knop bediening voor semi-automatische
adressering biedt snelheid bij het installeren
en integriteit van de nummering van de 		
apparatuur

Uitvoeringen

• Groene hartslag-LED als diagnostisch gereedschap
• Aansluiting voor 16 Ohm luidspreker
• Onafhankelijk gecertificeerd voor EN50131
Grade 2, 3 en INCERT

Compatibiliteit

Productcode

Omschrijving

Productcode

Omschrijving

EXP-R10

Draadloze uitbreiding voor 10 zones

i-on30EXEUR

EXP-R30

Draadloze uitbreiding voor 30 zones

Controlepaneel met 10 bedrade zones, 		
hybride uitbreidbaar tot 30 zones

i-on50EXEUR

Controlepaneel met 10 bedrade zones, 		
hybride uitbreidbaar tot 50 zones

i-on160EXEUR

Controlepaneel met 10 bedrade zones, 		
hybride uitbreidbaar tot 160 zones

i-on1000EXKP

Controlepaneel uitbreidbaar tot 1.000 		
zones, bediendeel KEY-KP01 wordt
meegeleverd

i-on30R-EU

Draadloos controlepaneel met 30 zones, 		
hybride uitbreidbaar tot 60 zones

i-on40H-EU

Hybride controlepaneel met 40 zones,
10 bedraad en 30 draadloos. Uitbreidbaar 		
tot 80 zones

Technische specificaties
Kenmerk

Omschrijving

Onafhankelijk gecertificeerd EN50131 Grade 2 & INCERT
Grade PD6662:2010

Grade 2

Milieuklasse

Klasse 2

Stroomverbruik

40mA

Afmetingen H x B x D (mm)

230 x 144 x 44
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Uitbreidingen
EXP-PSU en EXP-W10

De EXP-PSU en EXP-W10 uitbreidingen zijn ontworpen
en toegelaten voor het toepassen als onderdeel van
een beveiligingssysteem conform Klasse 2 of 3.
Zij zijn als bedrade, intelligente uitbreidingen bedoeld
voor bedrade i-onEX-beveiligingssystemen en de
controlepanelen als hart van het systeem. Zij bieden
de installatie flexibiliteit met 10 interne zones geschikt
voor een reeks FSL-waarden, 2-draads en 4-draads CC
compatibiliteit.
Reduceer uw installatietijd met de functie om
apparaten te lokaliseren met behulp van de interne
piëzo-zoemers. Profiteer bovendien van de volledige
diagnostische functies en storingsmelding via de bus.
TTL transistoruitgangen zijn standaard aanwezig op
de EXP-W10 (4x) en EXP-PSU (16x).

In één oogopslag ...
• Eén-knop bediening voor semi-automatische
adressering biedt snelheid bij het installeren
en integriteit van de nummering van de 		
apparatuur
• Groene hartslag-LED als diagnostisch 		
gereedschap
• Aansluiting voor 16 Ohm luidspreker
EXP-W10 bevat een slot voor een relaiskaart
met een potentiaalvrij contact (i-RC01)

EXP-PSU aanvullende functies:
• Voedingseenheid 3A
• Speciale aansluitingen voor bus-in en -uit.
• Ondersteunt tot twee onafhankelijke 		
oplaadcircuits voor gemengde accu-vermogens
tot een maximum van twee 17Ah accu’s
• 16 plug-in uitgangen voor plaatselijke aansluiting
van een kiezer.

Compatibiliteit

Uitvoeringen
Productcode

Omschrijving

Productcode

Omschrijving

EXP-PSU

Intelligente voeding met 10 zones

i-on30EXEUR

EXP-W10

Bedrade uitbreiding voor 10 zones, volledige
ondersteuning van 4-draads CC configuratie

Controlepaneel met 10 bedrade zones,
hybride uitbreidbaar tot 30 zones

i-on50EXEUR

Controlepaneel met 10 bedrade zones,
hybride uitbreidbaar tot 50 zones

i-on160EXEUR

Controlepaneel met 10 bedrade zones,
hybride uitbreidbaar tot 160 zones

i-on1000EXKP

Controlepaneel uitbreidbaar tot 1.000 zones,
bediendeel KEY-KP01 wordt meegeleverd

i-on30R-EU

Draadloos controlepaneel met 30 zones,
hybride uitbreidbaar tot 60 zones

i-on40H-EU

Hybride controlepaneel met 40 zones,
10 bedraad en 30 draadloos. Uitbreidbaar tot 		
80 zones

Technische specificaties
Kenmerk

EXP-PSU

EXP-W10

EN50131 gecertificeerd

Grade 3

Grade 2

INCERT gecertificeerd

Ja

Ja

NFA2P gecertificeerd

Nee

Ja

Milieuklasse

Klasse 2

Klasse 2

Afmetingen H x B x D (mm)

427 x 400 x 101

230 x 144 x 44
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Detector - Buiten
DET-REXT-PIR30

Een bewegingsdetector voor het bewaken van de
buiten-omgeving. Ideaal voor het aansturen van alarmen videosystemen.
De DET-REXT-PIR30 is een draadloze PIR (Passief
InfraRood) detector voor buitenmontage voor het
bewaken van de omgeving. De detector gebruikt
twee onafhankelijke sensoren die beide aangesproken
moeten worden om een alarminstallatie aan te sturen.
Dit biedt een nauwkeurige, betrouwbare detectie.
De toonaangevende draadloze klasse van Scantronic
in combinatie met de reputatie van GJD op het
gebied van flexibiliteit, stabiliteit en nauwkeurigheid
identificeren dreigingen voordat zij de kans krijgen om
verlies of schade te veroorzaken.

In één oogopslag ...
• Verborgen detectie met minimaal onderhoud
• Kruipspiegel detecteert elke activiteit recht
onder de detector
• Detectiebereik tot 30 meter
• Draadloos bereik 500m in het vrije veld bij 		
868MHz

Uitvoeringen

• Beschermingsgraad IP65
• Levensduur batterijen normaliter 2 jaar 		
(gebaseerd op 200 activeringen per dag)
• 2 x 3V CR123 batterijen
• Compatibel met de complete i-on-serie

Compatibiliteit

Productcode

Omschrijving

Productcode

DET-REXT-PIR30

Draadloze buitendetecor dual PIR tot 30m

Aanvullende functies voor het ondersteunen van het type
omgevingszone is beschikbaar bij:

Technische specificaties

Omschrijving

i-on30R-EU

Draadloos controlepaneel met 30 zones,
hybride uitbreidbaar tot 60 zones

i-on40H-EU

Hybride controlepaneel met 40 zones,
10 bedraad en 30 draadloos. Uitbreidbaar
tot 80 zones

Kenmerk

Omschrijving

Detectiebereik

Programmeerbaar op 10m, 20m
of 30m.

Style-EU

Patroon

10 tot 70° detectiehoek,
max. 30 x 24m bereik

Draadloos controlepaneel met 40 zones met 		
geïntegreerd bediendeel

Compact-EU

Impulsteller

1 of 2 (programmeerbaar)

Draadloos controlepaneel met 20 zones met 		
geïntegreerd bediendeel

Levensduur batterijen

Normaliter 2 jaar (gebaseerd op
200 activeringen per dag)

Batterijen
Afmetingen (H x B x D) (mm)

Basis werking als draadloze PIR is beschikbaar bij:
762REUR-00

2-kanaals draadloze ontvanger

2 x 3V CR123

768REUR-50

8-kanaals draadloze ontvanger

145 x 120 x 155

EXP-R10

Uitbreidingsmodule 10 zones draadloos

EXP-R30

Uitbreidingsmodule 30 zones draadloos
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Detector - Buiten en binnen
IR Barrière

Draadloze Infrarood barrières van Eaton bieden een
extra laag in het detecteren van indringers.
De draadloze IR-barrières van Eaton zijn ontworpen voor
toepassing in elke doorgang tot een eigendom via
ramen, deuren, garages en toegangshekken en -poorten.
Door gebruik te maken van de draadloze technologie
van Scantronic optimaliseren zij de aanpassing aan de
structuur van de site en reduceren zij de installatietijd
drastisch.
Vlot en eenvoudig te installeren - het deksel plaatsen of
verwijderen zonder de barrière van zijn plaats te nemen;
dat spaart tijd. De IR barrières zijn ontworpen om samen
te werken met de reeks detectieapparatuur van Eaton
inclusief de interne en externe camera’s en omgevingsdetectoren. Zij bieden aanvullende beveiliging en zijn
een rustgevend element in het totale systeem.

In één oogopslag ...
• Vroegtijdige detectie van indringers
• Toonaangevende draadloze Scantronic-		
prestaties in combinatie met een van de 		
beste IR-barrière technologieën van de 		
marktleidende italiaanse producent Politec.

• Installatie op de site kan op maat geleverd
worden
• Beschermingsgraad IP65
• Levensduur van de batterijen normaliter 2 jaar

Productspecificaties - draadloos

Compatibiliteit

Productcode

Omschrijving

Productcode

Omschrijving		

Werkspanning barrières

3,6 VDC; zender: 3 VDC

Style-EU

Aansluiting

Draadloos

Draadloos controlepaneel met
40 zones met geïntegreerd bediendeel

Bandbreedte

868,6625MHz, smalband

Compact-EU

DET-REXT-IR50 gewicht

500g per unit (incl. batterij)

Draadloos controlepaneel met
20 zones met geïntegreerd bediendeel

DET-REXT-IR100 gewicht

730g per unit (incl. batterij)

i-on30R-EU

DET-IR-BAT01

Vervangingspakket lithium batterijen

Draadloos controlepaneel met
30 zones, hybride uitbreidbaar tot
60 zones

i-on40H-EU

Hybride controlepaneel met 40 zones,
10 bedraad en 30 draadloos. 			
Uitbreidbaar tot 80 zones

EXP-R10

Uitbreidingsmodule 10 zones draadloos

EXP-R30

Uitbreidingsmodule 30 zones draadloos
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Detector - binnen

DET-RDC-W / DET-RDC-B / DET-RDC-G

Een draadloos slimline deur-/raamcontact voor het
detecteren van het openen van ramen en deuren en
het alarmeren van de gebruikers. Houdt bezittingen
en personen veilig. Met een keuze uit 3 verschillende
afwerkingen toe te passen op al uw installaties.
De magneet is aan beide zijdes van de detector te
plaatsen.

In één oogopslag ...
• Grade 2 draadloos product
• Levensduur batterij (CR2) is 3 jaar
• Flexibele installatie opties

Productspecificaties
Productcode

• Onafhankelijk gecertificeerd EN50131 Grade 2
en Incert
• Smal en compact ontwerp

Compatibiliteit
Omschrijving

Productcode

Omschrijving

Onafhankelijk gecertificeerd EN50131 Grade 2 en INCERT

762REUR-00

2-kanaals draadloze ontvanger

Batterij

CR2 3V Lithium

768REUR-00

8-kanaals draadloze ontvanger

Levensduur batterij

3 jaar

769REUR-50

8 kanaals ontvanger uitbreidbaar naar 32 zones

Max. operating temperature

55°C

EXP-R10

Uitbreidingsmodule 10 zones draadloos

Bandbreedte

868,6625MHz

EXP-R30

Uitbreidingsmodule 30 zones draadloos

Grade

2

i-on30R-EU

Afmetingen H x B x D (mm)

103 x 19 x 24

Draadloos controlepaneel met 30 zones,
hybride uitbreidbaar tot 60 zones

Gewicht incl. CR2 batterij (g)

40

i-on40H-EU

Gewicht van magneethouder (g)

10

Hybride controlepaneel met 40 zones,
10 bedraad en 30 draadloos. Uitbreidbaar
tot 80 zones

Style-EU

Draadloos controlepaneel met 40 zones met
geïntegreerd bediendeel

Compact-EU

Draadloos controlepaneel met 20 zones met 		
geïntegreerd bediendeel
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Detector - binnen
734

Een draadloos deurcontact voor Grade 2 met
programmeerbaar tweede draadloos kanaal. Geschikt
voor combinatie met overvalmelder, deurcontact,
sleutelschakelaar of enig ander stroomloos apparaat.
Compacte uitvoering met vervangbare CR2 lithium
batterij.

In één oogopslag ...
• Keuze in afwerking voor installatie op hout
en pvc.
• Onafhankelijk gecertificeerd voor EN50131 		
Grade 2 en INCERT

Uitvoeringen

• Flexibele installatiemogelijkheden
• Compatibel met EXP-R10 en EXP-R30

Compatibiliteit

Productcode

Omschrijving

Productcode

Omschrijving

734rEUR-00

Draadloos deurcontact, CC, wit

762REUR-00

2-kanaals draadloze ontvanger

734rEUR-05

Draadloos deurcontact, CC, bruin

768REUR-00

8-kanaals draadloze ontvanger

734rEUR-01

Draadloos deurcontact, FSL, wit

769REUR-50

8 kanaals ontvanger uitbreidbaar naar 32 zones

734rEUR-02

Draadloos deurcontact, FSL, bruin

EXP-R10

Uitbreidingsmodule 10 zones draadloos

DET-RDCS

Zie DET-RDCS voor meer gegevens (blz. 39)

EXP-R30

Uitbreidingsmodule 30 zones draadloos

i-on30R-EU

Draadloos controlepaneel met 30 zones, 		
hybride uitbreidbaar tot 60 zones

i-on40H-EU

Hybride controlepaneel met 40 zones,
10 bedraad en 30 draadloos. Uitbreidbaar
tot 80 zones

Style-EU

Draadloos controlepaneel met 40 zones met 		
geïntegreerd bediendeel

Compact-EU

Draadloos controlepaneel met 20 zones met 		
geïntegreerd bediendeel

Technische specificaties
Kenmerk

734rEUR-00

734rEUR-01

Onafhankelijk gecertificeerd EN50131 Grade 2 & INCERT		
Detectiebereik

10mm

10mm

Tweede zone

Ja

Ja

Bedrade ingang

CC

FSL

Draadloze frequentie

868.6625 MHz

868.6625 MHz

Batterijen

3V CR2

3V CR2
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Detector - binnen
738 en DET-RDCS

Compacte draadloze schokdetector, instelbare en
gepatenteerde detectietechnologie. Voor deur- en
raaminstallaties. Beschikbaar in witte en buine
uitvoering.
De DET-RDCS heeft een dubbele functie: als
schokdetector en als magnetisch contact.

In één oogopslag ...
• Programmeerbare indicatie-LED
• Regelbare gevoeligheid

• Compatibel met EXP-R10 en EXP-R30

Compatibiliteit

Uitvoeringen
Productcode

Omschrijving

Productcode

Omschrijving

738rEUR-00

Draadloze schokdetector, wit

762REUR-00

2-kanaals draadloze ontvanger

738rEUR-04

Draadloze schokdetector, bruin

768REUR-00

8-kanaals draadloze ontvanger

DET-RDCS

Draadloze schokdetector en magneetcontact 		
wit

769REUR-50

8 kanaals ontvanger uitbreidbaar naar 32 zones

EXP-R10

Uitbreidingsmodule 10 zones draadloos

EXP-R30

Uitbreidingsmodule 30 zones draadloos

i-on30R-EU

Draadloos controlepaneel met 30 zones,
hybride uitbreidbaar tot 60 zones

i-on40H-EU

Hybride controlepaneel met 40 zones,
10 bedraad en 30 draadloos. Uitbreidbaar
tot 80 zones

Style-EU

Draadloos controlepaneel met 40 zones met 		
geïntegreerd bediendeel

Compact-EU

Draadloos controlepaneel met 20 zones met 		
geïntegreerd bediendeel

DET-RDCS-B

Draadloze schokdetector en magneetcontact 		
bruin

Technische specificaties
Kenmerk

738

DET-RDCS

Onafhankelijk
gecertificeerd EN50131

Ja

Ja

INCERT

Ja

Nee

Regelbaar bereik

Ja

Ja

Dubbele detectie

Nee

Ja

Detectiebereik

Instelbare
gevoeligheid

Instelbare 		
gevoeligheid

Draadloze frequentie

868.6625 MHz

868.6625 MHz

Batterijen

3V CR2

3V CR2
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Detector - binnen
739

Draadloze glasbreukdetector ontworpen op basis
van proefondervindelijk bewezen technologie van
patroonherkenning.
Geschikt voor gebruik in stille omgevingen voor
360 graden akoestische detectie.

In één oogopslag ...
• Lithium i-on batterij
• 868mhz frequentie

• Bereik tot 6m

Compatibiliteit

Uitvoeringen
Productcode

Omschrijving

Productcode

Omschrijving

739rEUR-00

Draadloze glasbreukdetector (alleen print)

762REUR-00

2-kanaals draadloze ontvanger

739rEUR-50

Draadloze glasbreukdetector met 			
sabotageschakelaar

768REUR-00

8-kanaals draadloze ontvanger

769REUR-50

8 kanaals ontvanger uitbreidbaar naar 32 zones

EXP-R10

Uitbreidingsmodule 10 zones draadloos

EXP-R30

Uitbreidingsmodule 30 zones draadloos

i-on30R-EU

Draadloos controlepaneel met 30 zones,
hybride uitbreidbaar tot 60 zones

i-on40H-EU

Hybride controlepaneel met 40 zones,
10 bedraad en 30 draadloos. Uitbreidbaar
tot 80 zones

Style-EU

Draadloos controlepaneel met 40 zones met 		
geïntegreerd bediendeel

Compact-EU

Draadloos controlepaneel met 20 zones met 		
geïntegreerd bediendeel

Technische specificaties
Kenmerk

Omschrijving

Detectiebereik

6m over 360 graden

Draadloze frequentie

868.6625 MHz

Batterijen

3V CR2

Eaton Legacy panelen en draadloze uitbreidingsmodules
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Detector - binnen
Dual tech

Deze binnendetector met dual-detectie technologie
gebruikt een combinatie van PIR en microgolf sensoren
voor toepassing in particuliere en commerciële
installaties. Deze detectoren van Klasse 2 gebruiken de
combinatie PIR- en microgolf-technologie om grotere
toleranties in wisselende omgevingsfactoren het hoofd
te bieden. Beschikbaar in bedrade en draadloze
uitvoeringen passen deze detectoren naadloos in het
beveiligingssysteem van Eaton als het gaat om functie,
stijl en betrouwbaarheid. Tevens zijn uitvoeringen voor
huisdieren zowel bedraad als draadloos beschikbaar.
Het gebruik van AA batterijen in de draadloze variant
vermindert de complexiteit van het onderhoudsprogramma terwijl de levensduur van normaliter 2 jaar
gehandhaafd blijft.

In één oogopslag ...
• Combinatie van passief infrarood en K-band
24 GHz microgolf detector (Radar)
• Instelbare weerstandwaarden voor FSL 		
configuratie
• Instelbaar detectie bereik
• Looptest ingang voor LED’s

Uitvoeringen

• Draadloze en bedrade mogelijkheden 		
bieden flexibiliteit bij het installeren
• Draadloze variant biedt met 3 standaard AA
batterijen een levensduur van normaliter 2 jaar
• Bedrade versie voorzien van ingebouwde 		
weerstanden
• Onafhankelijk gecertificeerd voor EN50131
Grade 2 en INCERT

Compatibiliteit

Productcode

Omschrijving

Productcode

Omschrijving

DET-RDT-G2

Draadloze dual tech detector

762REUR-00

2-kanaals draadloze ontvanger

DET-RDTPT-G2

Draadloze dual tech detector geschikt
voor huisdieren

768REUR-00

8-kanaals draadloze ontvanger

DET-WDT-G2

Bedrade dual tech detector

769REUR-50

8 kanaals ontvanger uitbreidbaar naar 32 zones

DET-WTPT-G2

Bedrade dual tech detector geschikt voor
huisdieren

EXP-R10

Uitbreidingsmodule 10 zones draadloos

EXP-R30

Uitbreidingsmodule 30 zones draadloos

i-on30R-EU

Draadloos controlepaneel met 30 zones,
hybride uitbreidbaar tot 60 zones

i-on40H-EU

Hybride controlepaneel met 40 zones,
10 bedraad en 30 draadloos. Uitbreidbaar
tot 80 zones

Style-EU

Draadloos controlepaneel met 40 zones met
geïntegreerd bediendeel

Compact-EU

Draadloos controlepaneel met 20 zones met
geïntegreerd bediendeel

Technische specificaties
Kenmerk

Omschrijving

Onafhankelijk gecertificeerd EN50131 & INCERT
Milieuklasse

II

Bereik (m)

12m x 90 graden

Montagehoogte

2,0 -2,4m

Frequentie microgolf (Radar) K-band 24,15 tot 24,25GHz bij +16dBm
Draadloos bereik

Tot 800m in het vrije veld

Batterijen

3 x AA alkaline

Levensduur batterijen

2 jaar

Huisdier tolerantie

25kg (PT versie)

Afmetingen BxHxD (mm)

55 x 115 x 55

Werktemperatuur

-10° C tot 55° C

Gewicht

160g

Eaton Legacy panelen en draadloze uitbreidingsmodules
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Detector - binnen
Serie XCEL PIR

De serie XCEL detectoren gebruiken allemaal dezelfde
behuizing. Hetzij bedraad of draadloos, standaard of
geschikt voor huisdieren, deze PIR’s bieden in de
gehele installatie hetzelfde uiterlijk.
De XCEL PIR’s hebben een speciaal ontworpen
sferische lens die de ir-gevoelige banen in vijf lagen
verdeelt in combinatie met een dual-elementsensor
voor superieure detectieprestaties.
De PIR’s zijn gecertificeerd voor alle EN50131
normen. De draadloze technologie heeft zich al vele
jaren in de praktijk bewezen.

In één oogopslag ...
• Draadloze uitvoeringen gebruiken twee
standaard AA alkaline batterijen die overal
te koop zijn

• Levensduur batterijen 36 maanden
• Eén serie detectoren voor elk type installatie
• Onafhankelijk gecertificeerd voor EN50131 		
Klasse 2 en INCERT

Compatibiliteit

Uitvoeringen
Productcode

Omschrijving

Productcode

Omschrijving

XCELW

Bedrade detector

762REUR-00

2-kanaals draadloze ontvanger

XCELR

Draadloze detector

768REUR-00

8-kanaals draadloze ontvanger

XCELWPT

Bedrade detector/geschikt voor huisdieren

769REUR-50

8 kanaals ontvanger uitbreidbaar naar 32 zones

XCELRPT

Draadloze detector/geschikt voor huisdieren

EXP-R10

Uitbreidingsmodule 10 zones draadloos

EXP-R30

Uitbreidingsmodule 30 zones draadloos

i-on30R-EU

Draadloos controlepaneel met 30 zones,
hybride uitbreidbaar tot 60 zones

i-on40H-EU

Hybride controlepaneel met 40 zones,
10 bedraad en 30 draadloos. Uitbreidbaar
tot 80 zones

Style-EU

Draadloos controlepaneel met 40 zones met
geïntegreerd bediendeel

Compact-EU

Draadloos controlepaneel met 20 zones met
geïntegreerd bediendeel

Eaton Legacy panelen en draadloze uitbreidingsmodules

Technische specificaties
Kenmerk

XCELW

XCELWPT

XCELR

XCELRPT

Onafhankelijk gecertificeerd EN50131
Grade 2 & INCERT

Ja

Ja

Ja

Ja

Detectiebereik (m)

9

9

9

9

Geschikt voor huisdieren

Nee

Ja

Nee

Ja

Draadloze frequentie

N.v.t.

N.v.t.

868,6625 MHz

868,6625 MHz

Batterijen

N.v.t.

N.v.t.

2 x AA

2 x AA
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Detector - binnen
DET-RWATER en DET-RARB

De FSL draadloze waterdetector DET-RWATER geeft
een signaal naar het controlepaneel als er water op
de specifieke locatie aanwezig is. Een combinatie
van de draadloze functionaliteit en een kabel van 1m
naar de opnemer betekent werkelijke flexibiliteit voor
de meeste binnenruimten inclusief kelders of naast
wasmachines.
Elk jaar gaat naar schatting zo’n 9,7 miljard
liter water alleen al verloren door
huishoudelijke lekkages. Vroegtijdige
detectie is van vitaal belang om
kostbare en in sommige gevalen
onherstelbare schade te voorkomen.
De inzet van DET-RWATER helpt de
financiële en milieutechnische
impact van waterlekkage
te beperken.

DET-RARB de draadloze knop voor hulpoproep meldt
het verzoek om plaatselijke assistentie met slechts
één druk op de knop. Zeer geschikt voor behandelkamers van artsen, winkels, scholen, werkruimten,
banken en vele andere toepassingen.
De DET-RARB is ontworpen voor muur- of
tafelmontage en kan ingeleerd worden door de
EXP-R10 en EXP-R30. Controlepanelen kunnen
geprogrammeerd worden om diverse uitgangen
te activeren.

In één oogopslag ...
• Instelbare droog/nat waterdetector
• Kabellengte 1m

Uitvoeringen

Compatibiliteit

Productcode

Omschrijving

Productcode

Omschrijving

DET-RWATER

Draadloze waterdetector

762REUR-00

2-kanaals draadloze ontvanger

DET-RARB

Draadloze knop voor hulpoproep

768REUR-00

8-kanaals draadloze ontvanger

769REUR-50

8 kanaals ontvanger uitbreidbaar naar 32 zones

EXP-R10

Uitbreidingsmodule 10 zones draadloos

Technische Specficaties

EXP-R30

Uitbreidingsmodule 30 zones draadloos

Kenmerk

DET-RWATER

i-on30R-EU

Alarmmelding

Instelbaar op droog of op nat

Draadloos controlepaneel met 30 zones,
hybride uitbreidbaar tot 60 zones

Draadloze frequentie

868,6625 MHz

i-on40H-EU

Batterijen

3V CR2

Hybride controlepaneel met 40 zones,
10 bedraad en 30 draadloos. Uitbreidbaar
tot 80 zones

Style-EU

Draadloos controlepaneel met 40 zones met
geïntegreerd bediendeel

Compact-EU

Draadloos controlepaneel met 20 zones met 		
geïntegreerd bediendeel
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Detector - binnen
DET-RSMOKE

De DET-RSMOKE is een draadloze optische
rookdetector voor aansluiting op de zakelijke reeks
draadloze en hybride controlepanelen van Eaton.
Als een flexibele oplossing voor rookdetectie
heeft hij een eigen interne zoemer voor lokale
alarmmeldingen en kan geprogrammeerd worden om
via controlepanelen systeemsirenes te activeren.
Door het gebruik van de beproefde, toonaangevende
draadloze technologie van Eaton Security
is de detector compatibel met i-on en onze
gerenommeerde 868-systemen.
De DET-RSMOKE detector is ideaal voor toepassing in
een scala van gebouwen echter, hij is niet ontworpen
ter vervanging van EN54-systemen.

In één oogopslag ...
• Onafhankelijk gecertificeerd voor EN14604
• Gebruikt AA alkaline batterijen

Uitvoeringen

• Bajonetsluiting voor eenvoudige plaatsing 		
en verwijdering

Compatibiliteit

Productcode

Omschrijving

Productcode

Omschrijving

DET-RSMOKE

Draadloze rookdetector

762REUR-00

2-kanaals draadloze ontvanger

768REUR-00

8-kanaals draadloze ontvanger

769REUR-50

8 kanaals ontvanger uitbreidbaar naar 32 zones

EXP-R10

Uitbreidingsmodule 10 zones draadloos

EXP-R30

Uitbreidingsmodule 30 zones draadloos

i-on30R-EU

Draadloos controlepaneel met 30 zones,
hybride uitbreidbaar tot 60 zones

i-on40H-EU

Hybride controlepaneel met 40 zones,
10 bedraad en 30 draadloos. Uitbreidbaar
tot 80 zones

Style-EU

Draadloos controlepaneel met 40 zones met 		
geïntegreerd bediendeel

Compact-EU

Draadloos controlepaneel met 20 zones met 		
geïntegreerd bediendeel

Technische specificaties
Kenmerk

Omschrijving

Detectie

Optisch

Sirenevolume

85dB op 3m

Testfunctie

Ja

Draadloze frequentie

868,6625 MHz

Batterijen

3 x AA alkaline

Eaton Legacy panelen en draadloze uitbreidingsmodules

44

Catalogus van het internationale productgamma

Detector - binnen
400001Full-0001

Vier-in-één branddetector voor alle omstandigheden
inclusief snel stijgende temperatuur, langzaam
brandende en smeulende brandhaarden.
De detector beschikt over een sensor met optische
- en een sensor met hitte-technologie evenals
herkenning en compensatie voor geleidelijke
vervuiling.

In één oogopslag ...
• Vier onafhankelijk programmeerbare 		
detectiemogelijkheden in één behuizing
• EN54-5&7

• Programmeerbaar op 60°C of 77°C ter 		
voorkoming van onnodige alarmmeldingen
• Zelf herstellend

Compatibiliteit

Uitvoeringen
Productcode

Omschrijving

Productcode

Omschrijving

400001Full-0001

Vier-in-één branddetector (Firecat)

i-on30EXEUR

Controlepaneel met 10 bedrade zones,
hybride uitbreidbaar tot 30 zones

i-on50EXEUR

Controlepaneel met 10 bedrade zones,
hybride uitbreidbaar tot 50 zones

i-on160EXEUR

Controlepaneel met 10 bedrade zones,
hybride uitbreidbaar tot 160 zones

i-on1000EXKP

Controlepaneel uitbreidbaar tot 1.000 zones,
bediendeel KEY-KP01 wordt meegeleverd

i-on30R-EU

Draadloos controlepaneel met 30 zones,
hybride uitbreidbaar tot 60 zones

i-on40H-EU

Hybride controlepaneel met 40 zones,
10 bedraad en 30 draadloos. Uitbreidbaar
tot 80 zones

Technische specificaties
Kenmerk

Omschrijving

Type detectie

Optisch en hitte

Visuele indicatie

LED

Testfunctie

Ja

Alarmcontact

Normaal gesloten

Stroomverbruik

0,5mA
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Kiezers

SD1 en TSD2

De SD1 en TSD2 zijn stand-alone spraakkiezers die
elk willekeurig systeem kunnen aanvullen waar alarmmeldingen zijn gewenst als de omstandigheden van
het systeem wijzigen. De TSD2 kan tevens de
temperatuur bewaken.
De berichten in de vorm van persoonlijke spraakberichten worden via de standaard PSTN-verbinding
naar vier (SD1) of tien (TSD2) ontvangers verzonden.
De TSD2 heeft bovendien interne, programmeerbare
uitgangen die via de PSTN-verbinding bediend kunnen
worden. De integrale microfoon en luidspreker bieden
de mogelijkheid om op afstand te luisteren of te
spreken.
Beide kiezers zijn complete producten; met een
bedieningspaneel en display voor het programmeren
en instellen.

In één oogopslag ...

In één oogopslag ...

SD1
• Maakt gebruik van PSTN
• Geschikt voor vier ontvangers
• Onafhankelijk gecertificeerd voor INCERT

TSD2
• Maakt gebruik van PSTN
• Geschikt voor tien ontvangers
• Interne, programmeerbare uitgangen
• Interne microfoon en luidspreker voor 		
controle en communicatie op afstand

Uitvoeringen

Compatibiliteit

Productcode

Omschrijving

Omschrijving

SD1

Stand-alone PSTN-spraakkiezer voor
vier otvangers

Alle gangbare controlepanelen van Eaton

TSD2

Stand-alone PSTN-spraakkiezer voor
tien ntvangers

Technische specificaties
Kenmerk

SD1

TSD2

Onafhankelijk gecertificeerd INCERT

Ja

Nee

Ingangen

4

4

Aantal contacten

4

10

Luisteren/Spreken

Nee

Ja

Temperatuursensor

Nee

Ja
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Kiezers

SD3 en SD-GSM

Stand-alone spraakkiezers die elk willekeurig systeem
kunnen aanvullen waar alarmmeldingen zijn gewenst
als de omstandigheden van het systeem wijzigen
inclusief temperatuurbewaking. Alle berichten worden
via GSM verzonden met de mogelijkheid voor SMSen spraakberichten, of via een PSTN-verbinding
(alleen SD3).
Persoonlijke spraakberichten kunnen naar tien
ontvangers worden verzonden. Elke kiezer is een
complete eenheid met bedieningspaneel en display
voor het programmeren en instellen. De interne,
programmeerbare uitgangen kunnen op afstand via
PSTN of GSM worden bediend.
De integrale microfoon en luidspreker bieden de
mogelijkheid om op afstand te luisteren of te spreken.

In één oogopslag ...

In één oogopslag ...

SD3
• PSTN
• GSM
• Tot tien ontvangers
• Interne, programmeerbare uitgangen
• Interne microfoon en luidspreker voor controle
en communicatie op afstand

SD-GSM
• GSM
• Tot tien ontvangers
• Interne, programmeerbare uitgangen
• Interne microfoon en luidspreker voor 		
controle en communicatie op afstand

Uitvoeringen

Compatibiliteit

Productcode

Omschrijving

Omschrijving

SD3

Stand-alone spraakkiezer; PSTN en GSM

Alle gangbare controlepanelen van Eaton

SD-GSM

Stand-alone spraakkiezer, GSM

Technische specificaties
Kenmerk

SD3

SD-GSM

Ingangen

8

8

Aantal contacten

10

10

Luisteren/Spraak

Ja

Ja

Spraak via PSTN

Ja

Nee

Temperatuursensor

Ja

Ja

Catalogus van het internationale productgamma

47

Kiezers

i-GSM02, i-SD02 en i-DIG02

i-SD02

i-GSM02

i-DIG02

Multi-functionele plug-on kiezers voor de i-on-serie.
Zij bieden rapportage van en naar de meldkamer
en SMS-berichten via standaard PSTN of GSM
verbindingen. De meldkamerrapportage ondersteunt
een groot aantal formats waaronder: fast format,
contactID, SIA niveaus 1, 2 en 3. SMS biedt vier
contacten met een scala van statusberichten.
De i-SD01, i-SD02 en i-GSM02 spraakkiezers bieden
de mogelijkheid om persoonlijke spraakberichten naar
vier ontvangers te verzenden.

In één oogopslag ...
• i-GSM02 biedt spraak- en meldkamerberichten
via GSM
• i-SD01 en i-SD02 bieden spraak- en 			
meldkamerberichten via PSTN

• i-DIG02 biedt alleen meldkamerberichten

Compatibiliteit

Uitvoeringen
Productcode

Omschrijving

Productcode

Omschrijving

i-GSM02

Digitale plug-on kiezer voor vooraf opgenomen
sms, spraak en meldkamerberichten via GSM

i-on30EXEUR

Controlepaneel met 10 bedrade zones,
hybride uitbreidbaar tot 30 zones

i-SD02

Plug-on PSTN spraak- /meldkamerkiezer

i-on50EXEUR

i-DIG02

Plug-on PSTN meldkamerkiezer

Controlepaneel met 10 bedrade zones,
hybride uitbreidbaar tot 50 zones

i-on160EXEUR

Controlepaneel met 10 bedrade zones,
hybride uitbreidbaar tot 160 zones

i-on1000EXKP

Controlepaneel uitbreidbaar tot 1.000 zones,
bediendeel KEY-KP01 wordt meegeleverd

i-on30R-EU

Draadloos controlepaneel met 30 zones,
hybride uitbreidbaar tot 60 zones

i-on40H-EU

Hybride controlepaneel met 40 zones,
10 bedraad en 30 draadloos. Uitbreidbaar
tot 80 zones

Technische specificaties
Kenmerk

i-GSM02

i-SD02

i-DIG02

Aantal berichten

4

4

4

Aantal contacten

4

4

4

Spraak en SMS via PSTN

Nee

Ja

Nee

Spraak en SMS via GSM

Ja

Nee

Nee

Downloader modem

Ja

Ja

Ja

ADSL01 verbindingen

Nee

Ja

Ja
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Kiezers

i-GSM03 en COM-DATA-4G

De i-GSM03 is een plug-on GSM module voor
controlepanelen als i-on Style waarmee communicatie
via het mobiele 2G telefoonnetwerk mogelijk wordt.
De COM-DATA-4G is een plug-on module waarmee
een controlepaneel via internet toegang tot de Eaton
SecureConnect™ dienst kan krijgen door LTE en
GSM (4G en 2G) mobiele netwerken te gebruiken.
De module is compatibel met i-on Compact, i-on
Style, i-on30R, i-on40H en elk nieuwer controlepaneel
dat geschikt is voor SecureConnect.
Opmerking: De module heeft de COM-ADPT-01
adapterkaart nodig voor de i-on30R en i-on40H.

Compatibiliteit

Technische specificaties

Productcode

Omschrijving

Kenmerk

Omschrijving

Style-EU

Draadloos controlepaneel met 40 zones met 		
geïntegreerd bediendeel

Voeding

Compact-EU

Draadloos controlepaneel met 20 zones met 		
geïntegreerd bediendeel

12VDC; actief max.
140mA (COM-DATA-4G 240mA)
ruststroom 15mA

Afmetingen (HxBxD)

62 x 40 x 12mm

i-on30R-EU

Draadloos controlepaneel met 30 zones,
hybride uitbreidbaar tot 60 zones

Gewicht

18g

Werktemperatuur

-10 °C tot + 55 °C

Rel. vochtigheidsgraad

0-93% niet-condenserend

Milieuklasse

II

Draadloos

850/900/1800/1900MHz; 2W max

SIM-kaart

Micro SIM (3FF)

Mobiel netwerk:

SIM-kaart vereist; provider ondersteunt
2G en 4G

i-on40H-EU

Hybride controlepaneel met 40 zones,
10 bedraad en 30 draadloos.
Uitbreidbaar tot 80 zones

COM-DATA-4G
Tri-band LTE:
Dual-band

1800 MHz (B3), 900 MHz (B8) en 800 MHz
(B20). Max. vermogen 25 dBm.
GSM/GPRS/EDGE (900 MHz en
1800 MHz); Max. vermogen 2W.
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Kiezers
8400

De 8400 is een bedrade, zelf-kiezende, digitale
communicator die geprogrammeerd kan worden om
een bewaakte installatie te ondersteunen wanneer
een reactie van de politie nodig is.

In één oogopslag ...
• Geschikt voor drie telefoonnummers
• Gebruikt een programmeerbare NVM chip
• Maakt gebruik van een analoge PSTN lijn

• BABT goedgekeurd
• 660EUR-00 INCERT gekeurd

Compatibiliteit

Uitvoeringen
Productcode

Omschrijving

Productcode

Omschrijving

660EUR-00

Vier optionele kanalen aangesloten via
standaard schroefaansluitingen code
ST1 t/m ST8

i-on30EXEUR

Controlepaneel met 10 bedrade zones, hybride
uitbreidbaar tot 30 zones

8400UK-21

Acht optionele kanalen aangesloten via
standaard schroefaansluitingen code
ST1 t/m ST8

i-on50EXEUR

Controlepaneel met 10 bedrade zones, hybride
uitbreidbaar tot 50 zones

i-on160EXEUR

Controlepaneel met 10 bedrade zones, hybride
uitbreidbaar tot 160 zones

i-on1000EXKP

Controlepaneel uitbreidbaar tot 1.000 zones,
bediendeel KEY-KP01 wordt meegeleverd

i-on30R-EU

Draadloos controlepaneel met 30 zones,
hybride uitbreidbaar tot 60 zones

i-on40H-EU

Hybride controlepaneel met 40 zones,
10 bedraad en 30 draadloos. Uitbreidbaar
tot 80 zones

8400UK-21-24

Als hierboven, echter 24 VDC

Technische specificaties
Kenmerk

Omschrijving		

Bekabelde ingangen

4/8

Plug-on ingangen

Geen

Aantal relaiscontacten

2

Plug-on Molex ingangen

Geen
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Sirenes
SDR-xEXT

Een serie buitensirenes met keuze uit draadloos,
bedraad en dummy. Gelijke behuizing voor de gehele
serie. Slagvaste constructie van polycarbonaat in in de
kleur amber.
Een monteurvriendelijke unit met een zelfdragend
deksel, intern vermogensniveau en draaibare
montagegaten voor eenvoudige plaatsing zelfs op
oneffen ondergrond. Hoog-vermogen LED’s geven de
gebruiker de gewenste zekerheid.
De draadloze uitvoering is ontworpen voor gebruik in
i-on en 868MHz-systemen. De bedrade uitvoeringen
zijn ook geschikt voor niet-Eaton controlepanelen.

In één oogopslag ...
• Instelbaar op normaal (SCB) of zelf-activerend
(SAB)
• Onderhoudmodus bij laag-volume
• Volume 100 dB op 1 meter
• Laag stroomverbruik: 35mA rust en
225mA alarm

Uitvoeringen

•
•
•
•
•

Deksel en achterplaat beveiligd tegen sabotage
Instelbare tijdschakeling
Diverse sirenetonen
Voorzien van comfort led sturing
Onafhankelijk gecertificeerd voor EN50131
Grade 2 en 3 en INCERT

Uitvoeringen

Productcode

Omschrijving

Productcode

Omschrijving

SDR-DEXT-OR

Dummy buitensirene, oranje lens

SDR-WEXT-G2-OR

SDR-REXT-G2-OR

Draadloze buitensirene, oranje lens,
geen deksel

Bedrade buitensirene G2, oranje lens,
geen deksel

SDR-WEXT-G3-OR

Bedrade buitensirene G2, oranje lens,
geen deksel

Compatibiliteit

Alle gangbare controlepanelen van Eaton alsook controlepanelen
van derden.

Technische specifictaties
Kenmerk

SDR-REXT

SDR-WEXT-G2

SDR-WEXT-G3

Aansluiting

Draadloos

Bedraad

Bedraad

INCERT

Ja

Ja

Ja

Onafhankelijk gecertificeerd EN50131

Grade 2

Grade 2

Grade 3

Afmetingen H x B x D (mm)

290 x 277 x 80

290 x 277 x 80

290 x 277 x 80

Batterijen

2 x 3v (SDR-R-BAT1)

N.v.t.

N.v.t.

Zelftest op afstand

Nee

Nee

Ja
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Sirenes
SDR-RINT

Volledig compatibel met de i-on serie van Scantronic.
De draadloze SDR-RINT binnensirene van Eaton zorgt
bij particulieren voor een stijlvolle installatie zonder
kabels. Hij biedt de mogelijkheid voor aansluiting op
een draadloze uitbreiding of een controlepaneel met
een draadloze aansluiting.
De binnensirene is ideaal voor moeilijk bereikbare
plaatsen buiten het bereik van de zoemers van
bedieningspanelen of controlepaneel, maar waar de
gebruiker toch de systeemgeluiden moet kunnen
horen.
De sirene heeft een onopvallende behuizing waardoor
hij makkelijk in de hal bij de voordeur en op andere
esthetisch gevoelige plaatsen kan worden gesitueerd.

In één oogopslag ...
•
•
•
•

2-weg draadloos
Gebruikt 4 x AA batterijen
Geluidsniveau 80dB
Alle systeemgeluiden inclusief in-/uitloop-, storingen alarmsignalen
• Op één systeem kunnen meerdere SDR-RINT
sirenes worden aangesloten

Uitvoeringen

• Compatibel met alle i-on controlepanelen met
software v4.05 of hoger
• Compatibel met draadloze uitbreiding met 		
software v2.09 of hoger
• Onafhankelijk gecertificeerd voor EN50131 		
klasse 2 en INCERT

Compatibiliteit

Productcode

Omschrijving

Productcode

Omschrijving

SDR-RINT

Draadloze binnensirene

i-on30R-EU

Draadloos controlepaneel met 30 zones,
hybride uitbreidbaar tot 60 zones

i-on40H-EU

Hybride controlepaneel met 40 zones,
10 bedraad en 30 draadloos. Uitbreidbaar
tot 80 zones

EXP-R10

Uitbreidingsmodule 10 zones draadloos

Onafhankelijk gecertificeerd EN50131 Grade 2 & INCERT

EXP-R30

Uitbreidingsmodule 30 zones draadloos

Externe voeding

12Vdc (optioneel)

Style-EU

Alarmduur

Zelfstoppend na 3 minuten indien 		
alleen door batterijen gevoed

Draadloos controlepaneel met 40 zones met
geïntegreerd bediendeel

Compact-EU

Type batterij

4 x 1,5V AA alkaline

Draadloos controlepaneel met 20 zones met
geïntegreerd bediendeel

Levensduur batterij

Normaliter >12 maanden indien 		
alleen door batterijen gevoed;
uitgaande van in-uitloopsignalen 		
gedurende 80 seconden per dag

Gewicht

275g (met batterijen)

Afmetingen H x B x D (mm)

127 x 127 x 40

Technische specifictaties
Kenmerk
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Omschrijving
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Sirenes
9040

Aanvullende luidspreker van 16Ohm in sabotageveilige behuizing
De 9040 is ontworpen om alle systeemtonen
te produceren inclusief in-/uitloop-, alarm- en
storingssignalen.

Uitvoeringen

Compatibiliteit

Productcode

Omschrijving

09040UK-00
		

16Ω aanvullende luidspreker in sabotageveilige
behuizing

Alle gangbare controlepanelen en uitbreidingen van Eaton.
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Afstandbedieningen
i-FB01 en FOB-2W-4B

De twee-weg afstandsbediening FOB-2W-4B conform
PD6662:2010 en de een-weg afstandsbediening
i-FB01 bieden allebei de gebruiker de gelegenheid
om het systeem op afstand in- en uit te schakelen.
De twee-weg afstandsbediening geeft een terugkoppeling over de systeemstatus en bevestigt dat
het systeem is ingeschakeld bij het verlaten van het
beveiligde gebied. Bovendien kan de FOB-2W-4B
geprogrammeerd worden als individuele overvalknop.

i-FB01

Beide zijn zodanig ontworpen dat ze prettig in uw
broek- of jaszak passen of aan een sleutelring
gehangen kunnen worden.
FOB-2W-4B

Zij zijn toepasbaar op elk gangbaar controlepaneel
van Eaton.

In één oogopslag ...
• Lithium batterij met lange levensduur
• FOB-2W-4B biedt systeemstatus
• Vervangbare batterij

• FOB-2W-4B heeft groot zendbereik
• In-/uitschakeling is programmeerbaar
• Inleren op basis van gebruikersprofiel, niet als
draadloze zone

Compatibiliteit

Uitvoeringen
Productcode

Omschrijving

Productcode

Omschrijving

i-FB01

Afstandsbediening

EXP-R10

Uitbreidingsmodule 10 zones draadloos

FOB-2W-4B

Twee-weg afstandsbediening

EXP-R30

Uitbreidingsmodule 30 zones draadloos

i-on30R-EU

Draadloos controlepaneel met 30 zones,
hybride uitbreidbaar tot 60 zones

i-on40H-EU

Hybride controlepaneel met 40 zones,
10 bedraad en 30 draadloos. Uitbreidbaar
tot 80 zones

Style-EU

Draadloos controlepaneel met 40 zones met 		
geïntegreerd bediendeel

Compact-EU

Draadloos controlepaneel met 20 zones met 		
geïntegreerd bediendeel

54

Catalogus van het internationale productgamma

Catalogus van het internationale productgamma

55

56

Catalogus van het internationale productgamma

Relaiskaarten
8600 & i-RC01

De relais-uitbreidingskaart type 8600 is ontworpen
voor een reeks beveiligingsapparatuur van Eaton.
Deze kaart vormt TTL-ingangen om naar potentiaalvrije relaisingangen. Deze kaart bevat acht relais,
elk met zijn eigen specifieke ingang.

De relaiskaart type i-RC01 wordt gebruikt met de
controlepanelen i-on16EUR en i-on40EUR en de
uitbreidingen EXP-W10 en EXP-WCC. Deze kaart
vormt vier interne TTL-uitgangen om naar potentiaalvrije relaiscontacten. De relaiskaart gebruikt schroefvrije bevestigingspunten die speciaal in dit product
voor dit doel zijn ontwikkeld.

In één oogopslag ...
• Schakelvermogen 1A
• Geleverd met drie aangesloten verbindingskabels

• Kan zowel op bedrade als draadloze 		
controlepanelen worden aangesloten
• Kant-en-klare bekabeling leverbaar

Compatibiliteit

Uitvoeringen
Productcode

Omschrijving

Productcode

Omschrijving

8600EUR-00

Kaart voor acht relaisuitgangen

768 en 769

8- resp. 32-kanaals smalband ontvangers

i-RC01

Kaart voor vier relaisuitgangen

EXP-W10

Bekabelde uitbreiding met 10 zones

EXP-WCC

Bekabelde uitbreiding met 10 4-draads CC 		
zones

i-on30EXEUR

Controlepaneel met 10 bedrade zones,
hybride uitbreidbaar tot 30 zones

i-on50EXEUR

Controlepaneel met 10 bedrade zones,
hybride uitbreidbaar tot 50 zones

i-on160EXEUR

Controlepaneel met 10 bedrade zones,
hybride uitbreidbaar tot 160 zones

i-on1000EXKP

Controlepaneel uitbreidbaar tot 1.000 zones,
bediendeel KEY-KP01 wordt meegeleverd

i-on30R-EU

Draadloos controlepaneel met 30 zones,
hybride uitbreidbaar tot 60 zones

i-on40H-EU

Hybride controlepaneel met 40 zones,
10 bedraad en 30 draadloos. Uitbreidbaar
tot 80 zones

Technische specificaties
Kenmerk

8600

i-RC01

Aantal relaiscontacten

8

4

Interface-kabel

Ja

Ja

Stroomverbruik

19mA per relais

20mA per relais
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Zenders en ontvangers
701 & 702

Deze draagbare apparaten zijn draadloze 868MHz
smalband zenders en kunnen gebruikt worden voor
het activeren van uitgangen van elke compatibele
ontvanger.

701

De zenders worden gevoed door een niet-vervangbare
lithium batterij die ontwikkeld is voor een levensduur
van normaliter drie jaar indien tweemaal per dag
gebruikt.
702

Voor een compleet overzicht van compatibele
ontvangers verwijzen wij naar de tabel
“compatibiliteit” hieronder.

In één oogopslag ...
• Lang en kort bereik naar keuze
• Pols- en medaillon-uitvoering

Uitvoeringen

• Levensduur batterij normaliter drie jaar

Compatibiliteit

Productcode

Omschrijving

Productcode

Omschrijving

701REUR-50

Persoonlijke assistentieknop (lang koord)

762REUR-00

2-kanaals draadloze ontvanger

701REUR-60

Persoonlijke assistentieknop (kort koord)

768REUR-00

8-kanaals draadloze ontvanger

702rEUR-00

Persoonlijke assistentieknop (horloge)

769REUR-50

8 kanaals ontvanger uitbreidbaar naar 32 zones

Style-EU

Draadloos controlepaneel met 40 zones met 		
geïntegreerd bediendeel

NB: Dit product voldoet niet aan norm BS8243:2010 om de politie te
waarschuwen voor een overvalmelding. Is alleen te gebruiken als
assistentieoproep.
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Zenders en ontvangers
703

Type 703 is een draadloze vier-kanaals zender die kan
samenwerken met elke bedrade detector of ander
apparaat om een draadloze oplossing te bieden waar
bedrading niet mogelijk is.
De 703 beschikt over vier bedrade ingangen die op
diverse gebouwbeheersystemen kunnen worden
aangesloten om een alarmmelding te genereren als
een sensor wordt geactiveerd. Hij biedt een scala aan
toepassingen bij het verzenden van signalen naar één
van de draadloze ontvangers van het huidige Eatonprogramma.

In één oogopslag ...
• Noodstroombatterij
• Vier bedrade ingangen

Uitvoeringen

• CC of FSL configuratie
• Werkt met AA alkaline batterijen

Compatibiliteit

Productcode

Omschrijving

Productcode

Omschrijving

703rEUR-00

Draadloze 4-kanaals zender

762REUR-00

2-kanaals draadloze ontvanger

768REUR-00

8-kanaals draadloze ontvanger

769REUR-50

8 kanaals ontvanger uitbreidbaar naar 32 zones

EXP-R10

Uitbreidingsmodule 10 zones draadloos

EXP-R30

Uitbreidingsmodule 30 zones draadloos

i-on30R-EU

Draadloos controlepaneel met 30 zones,
hybride uitbreidbaar tot 60 zones

i-on40H-EU

Hybride controlepaneel met 40 zones,
10 bedraad en 30 draadloos. Uitbreidbaar
tot 80 zones

Style-EU

Draadloos controlepaneel met 40 zones met
geïntegreerd bediendeel

Compact-EU

Draadloos controlepaneel met 20 zones met
geïntegreerd bediendeel

Technische specificaties
Kenmerk

Omschrijving

Aantal kanalen

1, 2 of 4 (instelbaar)

Ingangen

2 x dubbel polig of 4 x enkel polig

Display

LED (zeven segmenten)

Stroomverbruik

15mA

Draadloze frequentie

868,6625 MHz

Batterij (optie)

2 x AA
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Zenders en ontvangers
705, 706, 710 & 726

Deze serie zenders heeft een draadloos twee-knops
kanaal voor overvalmeldingen. Zij worden gevoed door
een lithium batterij met een lange levensduur.

705

710

De 705 biedt u de flexibiliteit met een tweede
programmeerbaar kanaal terwijl de 706 over een
interne “man-down”-sensor beschikt.
De 710 is een draadloos één-kanaals overvalzender
in broekriem of medaillon uitvoering en vervangbare
batterij met een vergroot zendbereik.
De 726 is een draadloze, lange afstand, één-kanaals
overvalzender met een clip voor de broekriem.

In één oogopslag ...
• Beproefd ontwerp ontwikkeld gedurende
drie generaties draadloze technologie
• Eerste keuze voor veiligheid-bewuste 		
omgevingen

• Keuze uit diverse producten om aan de 		
specifieke behoeften van de gebruiker te 		
voldoen
• Compatibel met EXP-R10 en EXP-R30

Compatibiliteit

Uitvoeringen
Productcode

Omschrijving

Productcode

Omschrijving

705rEUR-00

2-knops overvalzender voorzien van 2 kanalen

762REUR-00

2-kanaals draadloze ontvanger

706rEUR-00

Draadloze ‘lone worker’ zender

768REUR-00

8-kanaals draadloze ontvanger

710rEUR-00

2-knops overvalzender

769REUR-50

8 kanaals ontvanger uitbreidbaar naar 32 zones

726rEUR-50

2-knops overvalzender (groot bereik)

EXP-R10

Uitbreidingsmodule 10 zones draadloos

726rEUR-60

2-knops overvalzender (kort bereik)

EXP-R30

Uitbreidingsmodule 30 zones draadloos

i-on30R-EU

Draadloos controlepaneel met 30 zones,
hybride uitbreidbaar tot 60 zones

i-on40H-EU

Hybride controlepaneel met 40 zones,
10 bedraad en 30 draadloos. Uitbreidbaar
tot 80 zones

Style-EU

Draadloos controlepaneel met 40 zones met
geïntegreerd bediendeel

Compact-EU

Draadloos controlepaneel met 20 zones met
geïntegreerd bediendeel
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Zenders en ontvangers
762, 768 & 769

De zeer flexibele ontvangers van deze serie kunnen
als ‘stand-alone’ ontvangers worden gebruikt of aan
een systeem worden gekoppeld om een draadloze
verbinding te realiseren.

762

Toepassingen zijn bijvoorbeeld het openen of sluiten
van deuren of ramen en op afstand bedienen van
verlichting, hekwerken en machines.
Elk type beschikt over twee relaisuitgangen die
aangesloten kunnen worden op vele gebouwbeheersystemen om - bijvoorbeeld - op een alarmdetector
te reageren.

768

In één oogopslag ...
• Interne en externe antennes vergroten het 		
zendbereik
• Geschikt voor draadloze contacten/PIR-/		
schok-detectoren zonder extra bedrading

• Interne LED’s en zoemer
• Compatibel met draadloze uitgangen van i-on

Compatibility

Uitvoeringen
Productcode

Omschrijving

Productcode

Omschrijving

762REUR-00

2-kanaals draadloze ontvanger

EXP-R10

Uitbreidingsmodule 10 zones draadloos

768REUR-50

8-kanaals draadloze ontvanger

EXP-R30

Uitbreidingsmodule 30 zones draadloos

769REUR-50

8 kanaals ontvanger uitbreidbaar naar 32 zones

792, 794 en 797

Externe antennes

792REUR-00

Antenne 1/4 golflengte

8600EUR-00

Kaart voor acht relaisuitgangen

797REUR-00

Antenne 1/2 golflengte

i-on30R-EU

794REUR-00

Antenne 8x1/2 golflengte

Draadloos controlepaneel met 30 zones,
hybride uitbreidbaar tot 60 zones

i-on40H-EU

Hybride controlepaneel met 40 zones,
10 bedraad en 30 draadloos. Uitbreidbaar
tot 80 zones

Style-EU

Draadloos controlepaneel met 40 zones met 		
geïntegreerd bediendeel

Compact-EU

Draadloos controlepaneel met 20 zones met 		
geïntegreerd bediendeel

Alle gangbare zenders van Eaton security

Technische specificaties
Kenmerk

762

768

769

Onafhankelijk gecertificeerd INCERT

Ja

Nee

Nee

Aantal kanalen

2

8

8

Apparaten per kanaal

4

4

4

Alarmuitgangen

2 relaiscontacten

2 relaiscontacten

2 relaiscontacten

Indicatie-LED’s

8

16

16

Display

LED, 2x7 segmenten

LED, 2x7 segmenten

LED, 2x7 segmenten

Stroomverbruik

55mA

55mA

55mA

Draadloze frequentie

868,6625 MHz

868,6625 MHz

868,6625 MHz

Interne antenne

Ja

Ja

Nee
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Installatie-accessoires
DET-RSURV01

Dit “onderhoudsgereedschap” zorgt voor een
optimale draadloze prestatie door, voorafgaand aan de
fysieke installatie, de sterkte van het draadloze signaal
te testen/meten.
Een bevestiging van de verwachte signaalsterkte
biedt volledige betrouwbaarheid van de juiste
positionering van het draadloze apparaat.
Hiermee worden mogelijke uitdagingen voorkomen
door het tijdig vaststellen van een eventueel
ongeschikte positionering.

In één oogopslag ...
• Eenvoudige bediening met één druk op
de knop
• Eenvoudige rood/groen indicator geeft aan dat
aanpassing niet nodig is

• Gebruikt makkelijk vervangbare en goedkope
AA batterijen
• Eén-persoonsbediening
• Optionele voeding (DET-RSURV-PSU)

Technische specificaties

Uitvoeringen
Productcode

Omschrijving

Ontvanger

DET-RSURV01

Signaalsterktemeter in professionele behuizing

Werkfrequentie

Compatibiliteit

868,6625 MHz

Externe voeding

9 - 16VDC

Stroomverbruik

40mA

Batterijen

4 x AA alkaline

Zender

Alle gangbare draadloze i-on producten
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Stroomverbruik

38mA

Batterijen

3V CR 1/3N

Installatie-accessoires
KEY-ENG

Draagbaar, lichtgewicht i-on bedieningspaneel.
Uw hulp bij installaties. Makkelijk mee te nemen
in een beschermende koffer met clip om snel te
openen.

In één oogopslag ...
• Mobiele onderhoudsbeurt in de gehele 		
installatie
• Aan te sluiten op i-onEX controlepanelen en
uitbreidingen

• Bespaart installatietijd
• Zoeken naar het dichtstbijzijnde bedieningspaneel om de configuratie te wijzigen of een
lokale test uit te voeren is niet nodig

Technische specificaties
Kenmerk

Omschrijving

Productnaam

KEY-ENG

Milieuklasse

Klasse II

Werktemperatuur

-10 tot +55°C

Rel. vochtigheid

0-93% RH Niet-condenserend

Afmetingen (HxBxD)

115 x 156 x 34mm

Gewicht

0,26kg

Compatibiliteit

Alle i-onEX en i-onGen2 panelen
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Installatie-accessoires
MISC-SHFPK5

Dit product versnelt de juiste installatie van niet-Eatonapparatuur, speciale kiezers, in onze middel-grote en
grote metalen centrale controlepanelen. Het spaart
tijd en vereenvoudigt de installatie.
Bovendien biedt dit product ruimte aan onze EXP-W10
uitbreiding. Daar waar anders een bedrade uitbreiding
in de buurt van het controlepaneel geplaatst zou
worden kan nu een snellere installatie plaatsvinden
door de uitbreidingskaart in het centrale controlepaneel te monteren. Hiermee voorkomt u extra
bekabeling en boor-/montagewerkzaamheden.
Makkelijk te monteren, want er zijn twee flexibele
manieren om te bevestigen, hetzij met behulp van de
montagegaten, hetzij met zelfklevende strips die
worden meegeleverd.

In één oogopslag ...
• Scharnierende bevestiging vergemakkelijkt 		
de toegang tot het moederbord van het 		
controlepaneel

• Clip-scharnier voor makkelijke afname bij
onderhoud
• Ankerpunten met kabelstrips voor strakke 			
bekabeling

Compatibility

Uitvoeringen
Productcode

Omschrijving

Productcode

Omschrijving

MISC-SHFPK5

Pakket bevat vijf scharnierplaten

i-on30EXEUR

Controlepaneel met 10 bedrade zones,
hybride uitbreidbaar tot 30 zones

i-on50EXEUR

Controlepaneel met 10 bedrade zones,
hybride uitbreidbaar tot 50 zones

i-on160EXEUR

Controlepaneel met 10 bedrade zones,
hybride uitbreidbaar tot 160 zones

i-on1000EXKP

Controlepaneel uitbreidbaar tot 1.000 zones,
bediendeel KEY-KP01 wordt meegeleverd
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Service producten

Nadat een product uit de handel wordt genomen
is een beperkte hoeveelheid beschikbaar voor
werkzaamheden aan en onderhoud van bestaande
beveiligingssystemen.
Hieronder volgt een volledig overzicht van producten
die alleen nog beschikbaar zijn voor vervanging en
hun momenteel gangbare alternatieve opvolgers.

Service product

Alternatief

65EN*
713r
714r
85EN*
95EN*
9752NL-00*
9851BN-00
9941EN* en 9943EN*
9954EN*
RFX08/16*
TS2500
i-on16EUR
i-on40
07510REUR-20

i-on50EXEUR
XCELRPT
XCELR
i-on160EXEUR
i-on160EXEUR
i-on30EXEUR of i-on40H-EU
i-on50EXEUR
KEY-K Series
EXP-W10
EXP-R10 of EXP-R30
i-on1000EXKP
i-on30R-EU
i-on40H-EU
Style-EU of Compact-EU

* Bij vervanging van 1 van deze componenten dient alle centrale apparatuur 		
vervangen te worden incl. uitbreidingsmodules en bediendelen.

Batterijen
Productnaam

Productcode

Batterij

710reur-00
723reur-00
726reur-00 / 50
734reur-00 / 01
739reur-00
738reur-00
i-onStyle
IR Barrière
SDR-REXT-G2-OR

1-345254
1-345353
1-345276
1-345346
1-345346
1-345346
STYLE-BAT01
DET-IR-BAT01
SDR-R-BAT1

1 x 1/3 LIM02
1 x CR2032 LIMN02
3.6V LITH TCL 1/2AA Soldered in
1 x CR2 LIMN02
1 x CR2 LIMN02
1 x CR2 LIMN02
2 X Li-Ion AAcells
2 X Li-Ion AAcells
2 x 3V Alk. bat. set

Contacten

Algemeen

Garantiebepalingen

t: +31 (0)418 570 200
e: electricalnl@eaton.com

Garantie wordt geboden gedurende twee jaar
vanaf de productiedatum. In geval u een product
wilt terugsturen wegens vermeende gebreken, bel
dan “Technical Support Benelux”om het probleem
vast te stellen en of het product nog onder de
garantiebepalingen valt.

Customer Support Componenten
t: +31(0)418 570 301
e: cscnl@eaton.com
Technical Support Benelux
t: +31(0)418 570 260
e: tsnl@eaton.com
w: www.touchpoint-online.com

Zij geven u een R-nummer waarmee het product
eventueel naar uw leverancier kan worden terug
gezonden.

Follow us @ETN_NL

Bedenk dat de inhoud van deze brochure correct was op het moment dat deze werd gedrukt en, hoewel veel aandacht is besteed om de nauwkeurigheid van de
gegevens te verzekeren, kan Eaton de verspreiding van oudere edities niet controleren. Ga naar www.touchpoint-online.com voor actuele informatie.

Bij Eaton krijgen we energie van de uitdaging om een wereld
die meer vraagt, van energie te voorzien. Met meer dan 100 jaar
ervaring in energiemanagement beschikken we over de expertise
om verder te kijken dan vandaag. Van grensverleggende producten
tot kant-en-klare ontwerp- en engineeringsdiensten. Over de hele
wereld rekenen belangrijke sectoren op Eaton.
Wij bieden bedrijven betrouwbare, eficiënte en veilige
oplossingen voor energiemanagement. Naast onze persoonlijke
service, ondersteuning en krachtige ideeën, leveren wij vandaag
oplossingen voor de behoeften van morgen.
Meer informatie op www.eaton.nl

Eaton heeft vaak nieuwe innovatieve producten en aanpassingen
en uitbreidingen in het assortiment. Bekijk de nieuwste versie
van deze catalogus op: www.eaton.nl

: @ETN_NL
Eaton Industries (Netherlands) B.V.
Locatie Zaltbommel
Ambacht 6
5301 KW Zaltbommel
Netherlands
T: +31 (0)418 570 200
E: electricalnl@eaton.com
www.eaton.nl
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