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Diskret design, naturligt smakfullt

SPC trådlös



SPC trådlös 

Lätt att montera, sammankoppla och att 

konfigurera

Vanderbilts SPC trådlös erbjuder kostnadseffektiva 

och pålitliga inbrottslarm. Utbudet är en tvåvägs 

trådlös teknik som är enkel att installera utan att 

kompromissa med pålitligheten i ett trådbundet 

system.

Efterfrågan på integrerade lösningar och det 

växande inflytandet av Internet of Things (IoT) 

är ett område som Vanderbilt har varit mycket 

uppmärksam på. Vi anser att den trådlösa 

tekniken börjar mogna, med möjligheten till 

tvåvägskommunikation som nu befäster teknikens 

potential och tillförlitlighet. 

Vanderbilts SPC trådlösa sortiment har många 

fördelar som gör installatörernas dagliga arbetsliv 

mycket enklare.

Höjdpunkter:

Utökat trådlöst utbud

Utökad batterilivslängd

Vanliga batterier på flera olika produkter 

(CR123A, AA, AAA)

Konfigurerbar på distans

Utformad för att uppfylla godkända  

EN-standarder



Utökad räckvidd

Vanderbilts SPC trådlösa räckvidd kan ökas till 

500 meter vilket innebär att en enda trådlös 

detektor kan täcka hela byggnaden. Detta är 

mer effektivt än att dra kablar i hela byggnaden. 

På så sätt minskar Vanderbilt SPC trådlös ner på 

installationstiden och sänker även därmed dina 

kostnader. 

Utökad batterilivslängd

Vanderbilts SPC trådlös har en batterilivslängd 

på fem år. Vanderbilt använder branschledande 

Energizer® litiumbatterier. Det betyder att 

installatörerna inte behöver ta sig till kunden så 

ofta för att byta ut batterier, vilket gör att du får tid 

för mer brådskande uppgifter. 
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Installationshastighet

Installationen av SPC trådlös är oftast problemfri. 

Du monterar bara upp kontrollpanelen, slår på 

nätet, placerar den trådlösa detektorn på rätt plats 

och sedan är det bara att köra. En trådbunden 

lösning kan däremot ta minst en hel dag för att 

dra alla kablar. Genom att minska din tid på plats 

kan du få mer arbete gjort på annat håll, vilket  

i huvudsak innebär mer inkomster från fler jobb. 

Konfigurerbar på distans

Inställningarna för utbudet SPC trådlös är 

konfigurerbart på distans. Än en gång betyder 

detta att det inte finns något behov för tidskrävande 

besök. De flesta andra produkter kräver att du fysiskt 

måste ändra inställningarna. Med Vanderbilts SPC 

trådlös kommer bekvämlighet i första rummet.


