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Produktbeskrivning
Larmsystem lares wls är ny trådlös plattform för säkerhet, 
brand och fastighetsautomation. Systemet är mycket 
enkelt att installera och driftsätta eftersom plattformen har 
en ständig uppkoppling mot en molntjänst - Ksenia Secu-
reweb. Fördelen med detta är att man inte behöver inte 
öppna portar i routrar och brandväggar vilket spar mycket 
tid. Systemet programmeras enklast via en separat instal-
latörsapp eller en webläsare dvs. ingen mjukvara behövs. 

Teknisk specifikation:
• 96 sektioner varav 4 är trådbundna sektioner.
• 2 Trådbundna sektioner.
• 4 Omåden.
• 8 Användare.
• Ethernet kontakt.
• Stöd för jackbar 3G GSM modul (4G under Q1 2018).
• App för installatör samt separat app för användare.
• Rejäl inbyggd strömförsörjning 12VDC 1,7A.
• Plats för ackumulator 12 V 2AH.
• RS-485 busskommunikation för ev. extern trådbun-

den manöverpanel. 

Grundpaket lares wls med mp ergo wls 
• 1 st Centralapparat lares wls utan inbyggd mp
• 1 st Trådlös manöverpanel ergo wls
• 1 st Laddningsbart batteri till ergo wls
• 1 st Trådlös IR-detektor unum 
• 1 st Trådlös magnetkontakt nanus pol

Beställningsinformation
Produkt Beställningsnr
Larmsystem lares wls utan manöverpanel 12281

Grundpaket larmsystem lares wls med ergo wls

Larmväska lares wls 12279

Extra tillbehör
Produkt Beställningsnr
3G modul för lares wls 12145

3G Antenn till ovanstående GSM-sändare 12149

Trådlösmanöverpanel ergo wls vit 12277

Trådlösmanöverpanel ergo wls svart 12278

Trådbunden manöverpanel ergo M vit 12090

Trådbunden manöverpanel ergo M svart 12091

Trådlös IR-detektor unum 12252

Trådlös IR-detektor unum husdjursimun 12253

Trådlös RÖK detektor nebula glas 12256

Trådlös RÖK detektor nebula metall 12255

Trådlös magnetkontakt poli (med 2 ingångar) 12254

Trådlös magnetkontakt nanus poli 12249

Trådlös belysningspuck 230 VAC 1000 watt 12247

Fjärrkontroll opera vit 12260

Fjärrkontroll opera svart 12261

Fjärrkontroll opera grå 12262

Fjärrkontroll opera röd 12263

PSTN modul för lares wls/lares 4.0 12147


