
Uw terras en/of garage beveiligen terwijl u thuis bent kan via 
deze toets.  Meestal wordt enkel de binnensirene gestuurd als 
waarschuwing zonder telefonische melding.  Dit kan zoals vele 
andere mogelijkheden aangepast worden naargelang uw keuze.  

Door gebruik te maken van deze toets zal uw woning tijdens uw 
afwezigheid volledig beveiligd zijn.

Via de B-toets beveiligt u de ramen en deuren terwijl u 
en uw gezin vrij in het huis kunnen rondlopen.  Het openen 
van een raam of deur zal naargelang uw keuze de sirenes in 
werking zetten en/of een telefonische melding sturen.

‘s Nachts gebruikt men de C-knop, hiermee schakelt men 
automatisch de ruimtelijke detectie in het slaapgedeelte uit. 
De andere detectiepunten en de eventuele omtrekbeveiliging 
in het slaapgedeelte zal direct alarm geven bij eventuele 
indringers.

GEBRUIKSVRIENDELIJKE VEILIGHEID



CAPACITEIT VAN HET SYSTEEM              9851

Zones              16-40

Klavieren             4

Gebruikers           16 

Hold up code           Ja 

Partities            4  

Geheugen            250  

Ingebouwde modemkiezer         Ja 

Brand-, gas- en waterdetectie         Ja

Afmetingen centrale (HxBxDcm)        311 x 383 x 95

Gekeurd draadloos          Optie

Incert gekeurd          Ja

Wie moet er gewaarschuwd worden?

De telefoonkiezer zorgt ervoor dat 
elke inbraak direct wordt doorgebeld 
naar een meldkamer, zodat zij direct 
actie kunnen ondernemen. Hierbij 
kunnen exacte gegevens
verstrekt worden zoals: ingebroken 
via de keuken,de inbreker bevindt 
zich nu in het bureau. Optioneel kan 
men ook maximum 4 gesproken 
boodschappen doorsturen naar een 
vast of een mobiel telefoontoestel.

Snelle service

Dankzij de ingebouwde servicemodem 
kan de beveiligingsinstallateur snel 
en effi ciënte service bieden.  Alle 
programmeringen en het opvragen van 
het geheugen kunnen via het openbare 
telefoonnet gebeuren, dit bespaart tijd 
en kosten.

Proximity

Naast het Scantronic 9941 klavier 
bestaat er het 9940 klavier wat 
uitgerust is met een ingebouwde 
proximitylezer. Hierdoor is dit klavier 
compatibel met de Scantronic tags, 
zo’n tag bevat dan een gebruikerscode 
die wordt gelezen door het klavier. Het 
klavier is makkelijker in gebruik en 
gebruikersfouten worden gereduceerd.
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