
   Tecnologia GSM
   Duas bandas: GSM/GPRS e 900/1800
   Sensor PIR (detector de movimentos 360  
graus, alcance de 5m) / botao de controle
   Sinalizacao: 2 luzes LED e campainha 
   Microfone integrado
      Voltagem: 12 V 
   Bateria 700mAh 
   Stand-by: 5 dias 
   Dimensoes: 110 x 45mm
   Peso: 130gr
   Temperatura: entre -10C a +55C
   Entrada para sensor externo
   Saida para auto-falantes ativos   Saida para auto-falantes ativos

DADOS TECNICOS

Acessorios:
  Incluido: fonte de energia eletrica, base para posicionamento inclinado
  Opcional: sistema de montagem para parede, sensor PIR externo, switch  
 magnetico, botao PANICO externo, bateria extra.
   

Usos:
   monitoramento de ambientes protegidos (apartamento, garagem, casa de            
    veraneio) via detector de movimentos acomplado no equipamento
    aviso contra intrusos no ambiente monitorado via mensagem texto e chamada   
 deoz
     possibilidade de monitoramento remoto de audio apos ativacao do alarme ou      
 quando em stand-by
   funcao PANICO – chamada imediata para Socorro em caso de perigo ou prob   
 lemas de saude 

DRAGON o informa sobre entrada desautorizada de pessoas ou intrusos 
atraves de uma mensagem texto ou de uma chamada automatica para o seu 
telephone celular. Ele permite que voce escute o que esta se passando no 
ambiente monitorado apos o alarme ser ativado ou quando este se encontra 
em stand-by. DRAGON tambem serve para pedir ajuda em caso de perigo de 
vida (funcao PANICO). Com um simples apertar de botao, DRAGON pede 
Socorro a familia e amigos atraves de mensagem texto ou chamada celular.

DiscretoDiscreto e de pequenas dimensoes , o Mini Alarme permite que seja usado 
como parte da decoracao de seu ambiente. DRAGON vem com um adaptador 
de energia eletrica mas tambem funciona com uma bateria integrada (5 dias 
de duracao em stand-by). Isso permite seu uso durante ferias, viagens a 
trabalho ou em sua casa de veraneio…simplesmente em qualquer lugar que 
necessite de monitoramento contra intrusos.

DRAGONDRAGON e’ de facil manuseio – mesmo por criancas ou idosos. Nao ha 
necessidade de senhas ou chaves, o alarm epode ser ativado com um apertar 
de botao ou via mensagem texto do seu celular. Voce so precisa colocar 
DRAGON no lugar desejado, ativa-lo e sair… 

Alarme simples para 
monitorar SEU escritorio
e apartamento ou sua casa 
na sua ausencia! e muito mais 
que isso!

DRAGON
MINI ALARME GSM 
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