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smartONE Inbrottslarm
Det smarta passagesystemet har kompletterats med godkänt inbrottslarm i 
larmklass 2.

Befintliga system behöver endast uppgradera mjukvara i centralenheten och 
köpa licensnyckel för tillgång till önskad larmklass.

• Kostnadseffektiv lösning.
• Flexibel anpassning med oändliga möjligheter.
• Enkel administration på plats eller via den inbyggda webbservern.
• Övergripande systemhantering via PW32.
• Ansluts med fördel till larmmonitor med larmpresentation och talsyntes.

Ett framtidssäkrat säkerhetssystem med löpande utveckling garanterar nya 
funktioner och den senaste tekniken under hela livslängden.



Enkelt handhavande och åtskilliga möjligheter gör systemet lätt att projek-
tera med, vilket ger en smidig installation. 

smartONE kan anpassas efter behov och växa med tiden. Från det lilla 
enkla systemet, till det mer avancerade säkerhetssystemet med överord-
nad systemhantering för 60 000 dörrmiljöer och 100 000 kortanvändare. 
Utbyggnad i ett och samma system utan behov av dyra omkostnader för 
systembyte. 

• Enkel och tydlig mapp.
• Kan med fördel anslutas till larmmonitor med 

larmpresentation och talsyntes.
• API för belysningsstyrning och händelsestyrd 

talsyntes.
• Microzoner.
• Dynamisk sektionering.
• Gångtest av detektorer.
• Koppling mot nätverkshögtalare.
• Enkel hantering av nya och befintliga RWC larm, 

nödlarm m fl.

• Nattlås/nödutgångar.
• Inbyggd felsökning med grafisk kontroll av 

ingångar.
• Automatiskt anläggarintyg, bilaga tre och fyra.
• Lokal databasbackup för snabb återställning.
• Väktarpositionsrapportering.
• Kontrollerad styrning av hissar, portar, dörrauto-

matik mm. 
• Styrning av OSDP-lås.
• Samt flera andra smarta och unika funktioner för 

kundanpassning.

RS485

PW32www

Möjlighet till:

• 1-64 dörrmiljöer per centralenhet.

• 4 ingångsmoduler och 36 larmsektioner per dörrmiljö.

• 8 relämoduler och 68 relästyrningar per dörrmiljö.

• En dörrmiljö per port eller flera i RS485-slinga.



Larmkapsling TBH-MINI
Kapsling för dörrkontrollenheter och ingångs- och relämoduler.

Konfiguration A
• Upp till tre dörrkontrollenheter.                                                      
• Inga relä- och ingångsmoduler.

Konfiguration B
• Upp till två dörrkontrollenheter.
• Upp till tre relä- och ingångsmoduler.

Konfiguration C
• En dörrkontrollenhet.
• Upp till fyra relä- och ingångsmoduler.

Larmkapsling TBH-MAXI
Kapsling för centralenhet, dörrkontrollenheter och 
ingångs- och relämoduler.

Konfiguration A
• En centralenhet eller en  

centralenhet + expansionskort.
• Upp till tre dörrkontrollenheter.
• Upp till fyra relä- och ingångsmoduler. 

Konfiguration B
• En centralenhet eller en  

centralenhet + expansionskort.
• Upp till två dörrkontrollenheter.
• Upp till fem relä- och ingångsmoduler. 
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smartONE inbrottslarm finns med flexibla och godkända kapslingar i storlekarna 
MINI och MAXI för enkel och säker installation.

• Utvecklad och tillverkad i Sverige.

• Robust och hållbar konstruktion.

• Separat strömförsörjning.

• Utökning av in- och utgångar med hjälp av moduler.

TBH-MINI och TBH-MAXI är larmklassade kapslingar för att bygga larm- eller 
passagesystem med TIDOMAT smartONE. 

Kapslingarna kan konfigureras i många olika utförande och kan således 
anpassas efter behov med certifierade larmprodukter.


