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CONNECTALARM APP
Megújult felhasználói mobil alkalmazás 
a PowerSeries Neo központokhoz

HOGY MŰKÖDIK?
A ConnectAlarm alkalmazáshoz tartozó fel-
hőszolgáltatás dedikált szerverén keresztül 
csatlakozik a felhasználó saját kezelői felü-
letéhez, amely valós idejű felügyeletet és ve-
zérlést biztosít a távfelügyelettől függetlenül. 

MOBIL
Az alkalmazást használva a végfelhaszná-
lók kényelmesen vezérelhetik és kezelhetik 
az otthonuk vagy üzletük riasztórendszerét 
megbízható kapcsolaton keresztül okoste-
lefonnal vagy tablettel.
Továbbá a teljes rendszer, vagy partíciók tá-
voli élesítése, hatástalanítása mellett a Con-
nectAlarm lehetővé teszi a programozott 
kimenetekkel (PGM) eszközök vezérlését. 
Pl.: füstérzékelők újraindítása, ajtók nyitása, 
vagy füstgépek indítása.

BIZTONSÁGOS
A ConnectAlarm riasztás ellenőrzési meg-
oldásokat nyújt a felhasználóknak. A fejlett 
PowerG vezeték nélküli kommunikáció a 
valós idejű vizuális riasztás megerősítés és 

figyelmeztetések küldése az alkalmazásba. 
A közel valós idejű riasztási üzenetekkel a 
felhasználók gyorsan kapnak információt a 
távoli helyszínen történő eseményekről és 
annak megfelelően reagálhatnak az eddigi-
eknél sokkal rövidebb idő alatt. 

HATÉKONY
Az alkalmazás által nyújtott mobilitás és biz-
tonsági szint azt jelenti, hogy a felhasználók 
nyugodtan folytathatják a napi rutint és él-
hetik mindennapi életüket. Bárhol is vannak 
a helyszínen vagy attól távol, a felhasználók 
minimális erőfeszítéssel és időráfordítással 
kezelhetik a rendszereket.

KOMPATIBILIS
 iOS 8.0 és Android 4.4 és felette 

 PowerSeries Neo központok támogatása 
HS2016/HS2032/ HS2064/HS2128 1.3 
verzió felett

Maximum 8 rendszer vezérlése 1 mobil 
eszközről. 

A ConnectAlarm egy felhőalapú mobilalkalmazás, amely az otthoni és üzleti 
felhasználók számára bárhonnan és bármikor valós idejű felügyeletet biztosít a 
PowerSeries Neo riasztó rendszerükhöz. A felhasználók távolról vezérelhetik és 
felügyelhetik rendszerüket mobileszközükön keresztül.
A PowerSeries Neo rendszer méretétől és a felügyelet típusától legyen az 
távfelügyelet vagy felhasználói felügyelet a Connect Alarm alkalmazás magasabb 
szintű mobilitást, biztonságot és hatékonyságot biztosít.
Ugyanakkor sokoldalú és könnyen kezelhető. A felhasználók élesíthetik / hatásta-
laníthatják az egész rendszert vagy a kiválasztott partíciókat bárhonnan.
A valós idejű, riasztás által generált képek felhasználhatók a riasztások vizuális  
ellenőrzésére, megerősítésére. Ezen jelzések és figyelmeztetések alapján hozhatnak 
a felhasználók megalapozott döntéseket, amelyek növelik a biztonságot és az 
események utáni első döntések eredményességét. 

TULAJDONSÁGOK:

 Jelszóval védett és felhasználói 
jogosultság alapú funkciók

	Több	nyelvű	alkalmazás	(magyar,	
angol, német…) 

TÁMOGATOTT FUNKCIÓK:

 Élesítés/Hatástalanítás partíci-
ónkként, vagy teljes rendszert 
egyszerre 

 PGM kimenetek vezérlése

	Riasztási	események	és	figyel-
meztetések megjelenítése

 Riasztás aktivált Vizuális  
megerősítés

 Eseménylista megtekintése

 Eszköz állapot megtekintése

 Eszközök kiiktatása

 Partíció és Panelállapot  
megjelenítése

 Partíció kezelés

 Felhasználók kezelése

 Vezeték nélküli kulcsok kezelése, 
programozása

	Események	szűrése

 iOS és Android Kompatibilis


