Anticimex Smart

Anticimex
Smart Connect
De Smart Connect is de centrale router waar alle Smart
producten draadloos mee zijn verbonden. De router
ontvangt en verwerkt alle data van de Smart producten
op uw locatie en rapporteert 24/7 aan het Smart
Datacenter.
Het product bestaat uit een master, die tot wel 50 Smart
producten met elkaar verbindt.
Het systeem draait op een zelfstandig draadloos netwerk
zonder dat andere bestaande netwerken op locatie
verstoord worden. De Smart Connect verstuurt de data die
de knaagdiervallen en sensoren genereren naar het Smart
Datacenter via het mobiele netwerk.

plaagdieren belangrijk ter bescherming van het
gebouw, opslag en de gezondheid van mensen.
Anticimex Smart
Anticimex Smart is een digitaal, intelligent
systeem dat uw omgeving 24/7 monitort
en beschermt tegen plaagdieren.
Door continu bescherming te bieden en
onmiddellijk over te gaan tot actie, voorkomen
we overlast op een milieuvriendelijke manier.
Daarnaast bieden we nog steeds onze overige
diensten aan. Het beste van twee werelden:
digitale automatisering en professionele
expertise.

De Smart Connect wordt binnen aan de muur gemonteerd
en verbonden met het 230V stopcontact. In het geval van
een stroomstoring, maakt het apparaat gebruik van een
ingebouwde oplaadbare reservebatterij.
De Smart producten zijn ideaal om te gebruiken
in voedselverwerkende en productiebedrijven,
farmaceutische en verpakkingsindustrieën, evenals in en
rond appartementencomplexen, ziekenhuizen, scholen,
overheidsgebouwen en vele andere omgevingen.
Op iedere locatie is het monitoren en beheersen van

1 – De Smart Connect
verzamelt informatie
van alle Smart
producten.

2 – En verstuurt alle
data via het mobiele
netwerk naar het Smart
Datacenter.
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Smart Connect
Bediening

Elektronisch bedieningspaneel met GPRS data overdracht via SMS en e-mail naar Smart Datacenter.
Draadloze data overdracht met 868 MHz / US 1915 Mhz naar Smart Catch en Smart Eye.

Stroomvoorziening

Standaard 230V stopcontact.

Dichtheidsklasse

IP 44

Afmetingen

L 175 / B 40 / H 179

Gewicht

0,4 kg
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