SPC CENTRAL MED MIFARE TEKNOLOGI
HØJ SIKKERHED OG INDIVIDUEL TILPASNING

En SPC Central er en tyverialarmcentral, som tilbyder en fleksibel og
modul- opbygget løsning for tyverisikring på op til 512 zoner. Hele SPC
serien af tyverialarmer kan tilpasses individuelt og er omkostningseffektiv. Alle enhederne er designet til at opfylde de nyeste og højeste sikkerhedsstandarder indenfor branchen.

PERFORMANCE IN ACTION

TM

SPC CENTRAL FRA STANLEY

HØJ SIKKERHED & INDIVIDUEL TILPASNING
Hele SPC serien af tyverialarmer kan tilpasses individuelt
og er omkostningseffektiv. Det betyder, at du kan
opbygge dit eget alarmnetværk og skabe din egen lille
“kontrolcentral”, som giver dig overblik over samtlige
lokationer. Anlægget kan styres lokalt eller decentralt
via PC software eller app.

STANLEY SPC CENTRAL

APP - SPCanywhere
For enkel og nem betjening af dit STANLEY SPC
system findes SPCanywhere. Det er en app, som
giver dig mulighed for at styre og kontrollere dit
SPC system, hvor som helst du befinder dig.
Du kan til/frakoble, udkoble samt isolere zoner, se log og du kan, hvis du har IP kamera installeret se billeder fra disse.

Alle SPC-centraler og tilbehør, såsom betjeningspaneler og ekspansionsenheder er kompatible med
hele serien af centraler. Tilbehøret kan sammensættes
frit, og systemet kan let udvides hvis behovet for
sikkerhed ændres. Du kan vælge mellem flere
forskellige alarmoverførselsmetoder, såsom en alarm
til kontrolcentral og/eller SMS direkte til udvalgte
personer.
Den medfølgende konfigurationssoftware sikrer, at dit
system nemt og hurtigt kan installeres og tages i brug.
Med den fremtidssikrede og kvalitetsdreven teknologi
tilbyder SPC-serien et sofistikeret og avanceret system
fuld af funktionalitet til alle typer af applikationer
og sikkerhedsbehov med mulighed for at udvide og
opgradere.

FEATURES:
•

Opfylder alle krav fra Forsikring og Pension fra
sikringsniveau 20 - 60, hovedgruppe 1-3

•

Fleksibelt med gode udbygningsmuligheder bl.a.
adgangskontrol og videoovervågning

•

Adgang via web interface

•

Adgang via app (SPCanywhere)

•

Status/dokumentation i ALLE døgnets 24 timer via
personlige koder

•

System med åbne protokoller

•

Med mulighed for styring af dører

Cloud / Web login
Mulighed for at tilgå alarmen via webbrowser.

Er du interesseret i at høre mere, kan du kontakte STANLEY Security på telefon +45 7023 4949
eller via mail kundecenter.danmark@sbdinc.com.
De angivet oplysninger er korrekte på tryktidspunktet.

SPC CENTRAL FRA STANLEY

CENTRALSERIE FRA 8 TIL 512 ZONER
•
•
•
•

For små, mellemstore eller store anlæg
Enkel udvidelse, alle ekspandere passer til
alle centraler
Fleksibel alarmtransmission via IP, GSM/GPRS/
PSTN eller via det offentlige alarmnet (DOA)
Hændelseslog med plads op til 10.000 hændelser

•
•
•
•

Enkel pragrammering via betjeningspanel, PC
eller Webserver
LCD-display med eller uden berøringsfri læser
indbygget
Valgbar modstandsværdi, generelt eller pr. zone
Programmering via netværk eller USB port

Er du interesseret i at høre mere, kan du kontakte STANLEY Security på telefon +45 7023 4949
eller via mail kundecenter.danmark@sbdinc.com.
De angivet oplysninger er korrekte på tryktidspunktet.

SPC CENTRAL FRA STANLEY

Med et STANLEY tyverialarmsystem SPC får du mulighed for at tilpasse din alarm til netop din
virksomhed uden at gå på kompromis med sikkerheden.
•

ET MODULÆRT SORTIMENT
TIL ALLE APPLIKATIONER
Kan udbygges med mere end 512
zoner og 60 områder, dermed passer
produktsortimentet til alle facilitets
typer. Betjeningspaneler, kommunikationsmoduler og ekspansionsenheder kan benyttes til alle centralenheder i sortimentet. Tilbehøret kan
sammensættes frit, f.eks. ved udvidelse på en eksisterende installation.
Dette gør det nemt at planlægge
systemet, uanset komponent, da systemet kan vokse i takt med behovet.
•

FREMTIDSSIKRET MED HØJ
YDEEVNE
SPC-serien er baseret på en kraftfuld
og avanceret arkitektur, med den
nyeste processor teknologi. Dette
gør centralerne højt ydende og fremtidssikrede.
•

MULTIBRUGERSYSTEM MED
OMRÅDEINDDELING
Alle SPC-centralerne, understøtter
"rigtige" områdeinddelinger, som
tillader flerbruger-setup i et anlæg.
Et multi-bruger system kan sende
forskellige alarmkoder til kontrolcentraler og individuelle MS beskeder til
foruddefinerede personer. Ekstra sikkert bliver det, når webapplikationen
også kan opdeles med forskellige tilladelser for hver bruger.

•

AVANCEREDE TILSLUTNINGSMULIGHEDER
Med SPC, er det muligt at vælge imellem PSTN, GSM eller IP overførsel til
kontrolcentralen. Det er også muligt
at kombinere forskellige kommunikationsveje i et system. SPC-centralen
kan programmeres til at prioritere en
vej, for en anden.
•

UOVERTRUFFEN
FLEKSIBILITET
Alle SPC-centralerne er bygget efter
det samme koncept, og tilbyder høj
pålidelighed. Konceptet er baseret på
den samme hurtige og sikre kommunikationsbus, en pålidelig backbone,
som er ideel til store installationer,
og det er muligt at opbygge som en
loop-konfiguration og giver 400 m.
mellem de enkelte enheder.

• PROBLEMFRI INTEGRATION
Op til 120 trådløse sensorer og en
trådløs fjernbetjening pr bruger der
forbinder trådløst til SPC-Centralen
via den sikre og gennemtestede SiWay protokol. Det er muligt at kombinere trådløse zoner med kabelforbundne zoner for at opnå total
beskyttelse.

LYNFAKTA OM CENTRALEN
•

Centraler fra 8 til 512 zoner

•

Indbygget webserver som
standard

•

6 indbyggede udgange

•

Op til 512 programmerbare
udgange

•

FJERNKONFIGURERING OG
INDBYGGET WEBSERVER
Alle centraler kan fjernkonfigureres
via de forskellige kommunikationsveje (PSTN, GSM eller Ethernet) ved
hjalp af den integrerede webserver
eller software. Med fjernprogrammering, holdes prisen for opstart og
vedligehold på et minimum.

Er bus-baseret
kommunikationssystem

•

•

Integreret strømforsyning

•

IP-kommunikation Fremtidssikret
og skalerbar

•

Lokal eller fjernprogrammering
og overvågning

•

Flere forskellige
kommunikationsveje

•

BRUGERVENLIG
BETJENINGSFLADE
Til SPC-systemet findes en række
forskellige betjeningsflader såsom
betjeningspaneler,
indikatorenheder og nøgleomkoblerer. Standard
betjeningspanelet har et 2 x 16 tegns
display med kortlæser og ergonomisk
designet tastatur.

•

Intuitivt betjeningspanel med
kortlæser

•

Fleksibelt systemdesign og
installation

•

Sikker kommunikationsenhed

•

Designet til at opfylde EN50131
standard og SSF 1014:3

Er du interesseret i at høre mere, kan du kontakte STANLEY Security på telefon +45 7023 4949
eller via mail kundecenter.danmark@sbdinc.com.
De angivet oplysninger er korrekte på tryktidspunktet.

