
De flexibele benadering van 
uw beveiliging thuis 

i-on16 draadloos beveiligingssysteem voor thuis

Het Scantronic i-on16 beveiligingssysteem voor thuis zorgt voor zekerheid voor mensen zoals u, mensen  
met veel om te beschermen en met drukke levens. Of u nu thuis bent of onderweg, i-on16 past altijd  
perfect in uw leven. De stijlvolle uitstraling gecombineerd met veelzijdigheid en gebruiksgemak voorziet  
in onvoorwaardelijke bescherming van uw huis. 

Kies i-on 16 voor geavanceerde, draadloze beveiliging, van een van ’s werelds grootste en meest ervaren  
fabrikanten van beveiligingssystemen, voor huizen en gezinnen zoals die van u. 

Het systeem biedt u de volgende installatieniveaus:

Basis (Hoorbaar)
Een combinatie van bewegingsdetectoren en deurcontacten die alarm slaan  
via sirenes aan de binnen- en buitenkant van uw pand. 

Advanced (Spraakmelder)
Aanvullende bescherming via schokmelders/ trildetectoren op het kozijn, glasbreukdetectoren voor op het 
raam en/of brandmelders. Ook biedt het systeem een spraakkiezer waarbij 4 nummers gebeld kunnen 
worden met 1 hoofdboodschap en 4 verschillende alarmmeldingen (bv. ‘brand’ of ‘inbraak’).



De producten en accessoires waar uw leefstijl om vraagt!

Omschrijving
Draadloze PIR bewegingsdetector Draadloze melder om vanuit de hoek van een kamer bewegingen te detecteren.
detectoren Deurcontact Waarschuwt het alarmsysteem als de deur geopend wordt. 

Rookdetector Draadloos verbonden met het alarmsysteem. Optische rookdetectie.

Trildetector / Schokmelder Detecteert vibraties als iemand inbreekt. Te monteren op deur of raamkozijn. 
Ideaal voor het bewaken van grote ruiten. 

Detector voor brekend glas Detecteert het geluid van brekend glas.

2-knops draadloze overvalmelder Beschikbaar als hanger of als clip voor aan de riem. Het alarm gaat af als de twee knoppen 
tegelijk worden ingedrukt. Ideaal voor ouderen of kwetsbare bewoners.

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

Draadloos bedienpaneel Schakel het systeem in of uit met een code of met een proximity tag.

Draadloze afstandsbediening Afstandsbediening in de vorm van een sleutelhanger om het systeem 
in of uit te schakelen.

Relais (4x) kaart ten behoeve 
van transistoruitgang

Zet transistoruitgangen om naar een potentiaalvrij wisselcontact. 
1A, 125 (V)AC / 30 (V)DC

Alarm Draadloze buitensirene Draadloze alarmsirene met flitser, met een batterij met lange levensduur, voor buitengebruik.
Dummy sirene Identiek aan draadloze buitensirene, uitsluitend als afschrikmiddel.

Plug-on spraakkiezer ten behoeve van i-on16 Belt naar de door u gespecificeerde telefoonnummers met 1 hoofdboodschap  
en 4 verschillende alarmmeldingen zoals ‘brand’ of ‘inbraak’.

ADSL filter Essentieel voor mensen die gebruik maken van ADSL.

Thuisbeveiliging verschilt voor iedereen. Heeft u een jong gezin of een ouder familielid in huis? Misschien heeft u geliefde 
huisdieren of een druk reisschema? Of wellicht wilt u een vrijstaand buitenhuis beschermen? Wij begrijpen dat u unieke 
beveiligingsuit dagingen heeft, wat uw leefstijl ook is en welke mensen zich ook binnen het gebouw bevinden. Wat uw eisen ook 
zijn, u kunt er zeker van zijn dat i-on16 aan al uw verwachtingen voldoet, of u nu thuis bent of onderweg. 
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i-on16: 
Draadloos inbraakalarm systeem 
met 16 zones

Gemakkelijk te installeren: bespaart u tijd en geld
De randapparatuur is makkelijk aan te sluiten op het systeem en de high performance draadloze techniek 
zorgt ervoor dat u de melders overal kunt plaatsen. 

Gemakkelijk in te stellen
De i-on16 is voorzien van voorgeprogrammeerde profielen, een intuïtief menusysteem en een navigatieknop. 

Draadloos bereik van wereldklasse
Het Scantronic 868 smalband draadloze systeem is ongevoelig voor storingen. De verbeterde dubbele an-
tenne met ‘diversity reception’ techniek zorgt voor een nog betere ontvangst en een groter bereik.  

Zeer gebruiksvriendelijk
Het goed afgewerkte bedienpaneel is eenvoudig in het gebruik. Dit voorkomt bedieningsfouten die kunnen 
leiden tot onnodige alarmmeldingen.

Professionele oplossing met hoge mate van veiligheid
Het bedienpaneel en de alarmcentrale zijn van elkaar gescheiden. Hierdoor kan de alarmcentrale op een 
extra veilige plek worden gemonteerd. Dit maakt sabotage veel lastiger.  

Te combineren met bestaande draadloze Scantronic randapparatuur
De i-on16 kan worden toegepast in combinatie met bestaande draadloze melders van  
Scantronic, maar ook met de nieuwe buitensirene met flitser (760ES).



i-on16
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Toebehoren

Model Omschrijving
PIR01 PIR bewegingsdetector 15 m, 90 graden dekking
DCW01 Deurcontact wit Deurcontact met externe ingang
SDT01 Rookdetector Optische rookdetector

SDW01 Schokmelder/ trildetector wit Detecteert vibraties als iemand inbreekt. Te monteren op deur of raamkozijn. 
Ideaal voor het bewaken van grote ruiten.

GBD03 Detector voor brekend glas Detecteert het geluid van brekend glas

PAC01 2-knops draadloze overvalmelder Beschikbaar als hanger of als clip voor aan de riem. 
Het alarm gaat af als de twee knoppen tegelijk worden ingedrukt.

l-KP01 Bedraad bedienpaneel Elegant en gebruiksvriendelijk bedienpaneel voorzien van een eenvoudig 
te begrijpen menustructuur

l-RK01 Draadloos bedienpaneel Schakel het systeem in of uit met een code of met een proximity tag

l-FB01 Draadloze afstandsbediening Afstandsbediening in de vorm van een sleutelhanger om het systeem 
in of uit te schakelen 

760ES Draadloze buitensirene Draadloze alarmsirene met flitser, met een batterij met lange levensduur, voor 
buitengebruik

760DS Dummy sirene Identiek aan draadloze buitensirene, uitsluitend als afschrikmiddel 
760CV Blanco kap Blanco kap voor de 760ES buitensirene met flitser

760EB Sirene zonder kap (achterplaat) Buitensirene 760ES zonder kap (enkel werkende achterplaat). De kap is los te 
verkrijgen (760CV) met hierop eventueel een eigen logo gedrukt.

760DB Dummy achterplaat Achterplaat buitensirene 760DS zonder kap. De kap is los te verkrijgen 
(760CV) met hierop eventueel een eigen logo gedrukt.

l-SD01 Plug-on spraakkiezer ten behoeve van i-on16 Belt naar de door u gespecificeerde telefoonnummers met 1 hoofdboodschap 
en 4 verschillende alarmmeldingen zoals ‘brand’ of ‘inbraak’ 

ADSL01 ADSL filter Essentieel voor mensen die gebruik maken van ADSL 

I-RC01 Relais (4) kaart ten behoeve van 
transistor uitgang

Zet transistoruitgangen om naar een potentiaalvrij wisselcontact
1A, 125 (V)AC / 30 (V)DC

TAG01 Proximity tag 5 stuks Ten behoeve van het in- en uitschakelen van het systeem
Te gebruiken bij de I-KP01 en de I-RK01

Productkenmerken

Voldoet aan EN50131 Grade 2, milieu klasse 2
Zones 16 volledig programmeerbare zones
Alarmcentrale i-on16 alarmcentrale in separate behuizing
Bedienpaneel Accepteert 2 bedrade en 2 draadloze bedienpanelen, er is minimaal 1 bedraad bedienpaneel noodzakelijk
Proximity tag-lezer De i-on16 bedienpanelen, zowel bedraad als draadloos, beschikken standaard over een proximity tag-lezer

Display  LCD display met blauwe LED achtergrond met de mogelijkheid tot het weergeven van 2 regels tekst met 
max. 20 karakters per regel

Inschakelmogelijkheden  Keuze voor het geheel of gedeeltelijk inschakelen van het systeem met behulp van de knop A of B  
(A = geheel, B= gedeeltelijk)

Logboek De laatste 250 gebeurtenissen met datum en tijd worden vastgelegd
Codes 16 gebruikscodes, een 4-cijferig PIN nummer of m.b.v. een tag
Interne sirene 1x16 Ohm speaker
Outputs 13 programmeerbare output types
Transistor uitgang 4 (optioneel relaisbord beschikbaar)
Communicatiemogelijkheden Spraakkiezer
Voeding  Komt overeen met EN50131-6 Type A voeding, nominale output 1,5A waarvan 850mA beschikbaar is voor toebehoren
Accu 12V accu tot 7Ah, onderhoudsvrije dichte loodaccu
Afmetingen Alarmcentrale: 384 x 245 x 94mm, bedienpaneel 115 x 156 x 34mm
Gewicht Alarmcentrale: 1,1 kg. bedienpaneel: 0,32 kg
Temperatuurbereik -10 tot +55 graden Celcius bij 75% rv (milieu klasse 2)
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