
i-on50EXEUR inbraakalarmsysteem 
Geavanceerde beveiliging voor uw 
werkomgeving

Breed toepasbaar
Geschikt voor de zakelijke markt. Dit Incert en EN50131-3:2009, Klasse 2 en Klasse 3 goedgekeurde systeem is bedraad en/of draadloos 
uitbreidbaar tot 50 zones. De draadloze uitbreiding is flexibel, snel en voorkomt overlast en beschadigingen aan uw interieur. 

Optimale systeemcontrole en bediening 
De i-on50EXEUR heeft een elegant en modern keypad die in elke omgeving past. Het systeem is op een eenvoudige  
manier te bedienen. Daarnaast biedt het systeem een optimale systeemcontrole via PC, Smart Phone of tablet PC.

Flexibele communicatie
Van een simpel spraakbericht naar uw gsm tot doormelding naar een alarmcentrale met opvolging.  
(Voldoet aan verzekeringseisen tot klasse 3.)

Scala aan inschakelfuncties en gebruikerstypen
•   Te configureren als 5 afzonderlijke alarmsystemen met elk een deelschakelmogelijkheid.  

Ieder systeem kan onafhankelijk in- en uitgeschakeld worden.
•  Door het instellen van verschillende gebruikerstypes bepaalt u hoe mensen met  

het systeem omgaan (van totale beheerdersrechten tot eenvoudige inschakeling).
•  100 gebruikers kunnen worden aangemeld ieder met een eigen pincode, tag, (bi-directionele)  

afstandsbediening en/of draadloze overvalzender voor één of meer van de 5 aparte 
beveiligingssectoren. Ideaal voor bijvoorbeeld sociale alarmering.
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De producten en accessoires die bij u passen

Omschrijving
Detectoren PIR (Passief infrarood) Draadloze of bedrade melder in de hoek van een ruimte voor het detecteren van beweging.

PIR voor huisdieren Draadloze of bedrade melder in de hoek van een ruimte voor het detecteren van beweging, reageert echter niet op 
 huisdieren tot 25kg.

Deurcontact Bedraad of draadloos deurcontact. Waarschuwt het alarmsysteem als de deur geopend wordt. Leverbaar in wit en bruin.

Rookdetector Draadloos of bedraad verbonden met het alarmsysteem. Optische rookdetectie via draadloze detectoren en optische en/of 
thermische rookdetectie via bedrade detectoren.

Schokdetector 
(+ magneetcontact)

Reageert op vibraties als iemand met geweld wil binnenkomen. Te monteren op deur of raamkozijn. Ideaal voor serres, 
schuifpuien of grote raampartijen. Leverbaar in wit en bruin. Is ook leverbaar met geïntegreerd magneetcontact, waardoor 
het alarmsysteem ook waarschuwt als een deur of raam geopend wordt.

Glasbreukdetector Reageert op het geluid van brekend glas.

Overvalmelder Als halshanger of riemclip. Geeft een alarmmelding als de twee knoppen gelijktijdig worden ingedrukt. Ideaal voor 
 baliemedewerkers, docenten etc.

Bediening Bedraad bedienpaneel Elegant en gebruiksvriendelijk bedienpaneel voorzien van een eenvoudig te begrijpen  menustructuur.

Draadloos bedienpaneel Plaats een tweede bedienpaneel bij de achterdeur of boven op de overloop voor het in- en uitschakelen van het gehele of 
gedeeltelijke systeem.

Afstandsbediening  
(bi-directionele)

Afstandsbediening in de vorm van een sleutelhanger om het systeem in of uit te schakelen. Voorzien van vrij  programmeerbare 
knop. Ook leverbaar als bi-directionele variant, waarbij het systeem terugkoppelt of het in- of uitgeschakeld is.

Viervoudige Relaismodule Hiermee kunt u extra sirenes en zoemers aansluiten, maar ook garagedeuren openen en lichten aan- / uitschakelen.
Alarmmelders Draadloze buitensirene / flitser Draadloze alarmsirene met flitser, met een batterij met lange levensduur, voor buitengebruik. 

Bedrade flitser ‘Solex’ Bedrade flitser voor buitengebruik, lens amber of clear, met sabotageschakelaar.
Dummy sirene Effectieve afschrikking voor de achterkant van uw woning.
Communicatiemodule Verbindt met een meldkamer of zendt spraak- of sms berichten naar de door u gekozen telefoonnummers.
Speaker 16Ω speaker ten behoeve van signalering van brand, inbraak, in- en uitloop etc. (d.m.v. verschillende tonen).
ADSL filter Essentieel voor panden waar gebruik gemaakt wordt van ADSL.

Cooper Safety begrijpt dat elk bedrijf, hoe groot of klein ook, specifieke beveiligingsuitdagingen heeft. De i-on50EXEUR van  
Cooper Safety is dan ook zo flexibel, dat het niet uitmaakt of u een kledingwinkel, juwelier of opslagplaats heeft. Het systeem 
maakt het mogelijk om in een dagsituatie delen apart te schakelen (zoals een magazijn of kluis) en kan met zijn draadloze  
uitbreiding dienen als sociale alarmering of overvalsysteem. Wat uw wensen ook zijn, u kunt er zeker van zijn dat de i-on50EXEUR 
een juiste keuze is voor nu en in de toekomst. 

www.coopersafety.nl
www.coopersafety.be
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Alle Cooper logo’s zijn geregistreerde handelsmerken van Cooper Industries in de V.S. en andere landen. U mag geen handelsmerken van Cooper gebruiken zonder voorafgaande toestemming van Cooper Industries.


