
Varför ska jag uppgradera ett fungerande larmsystem Larmnet Version 1?

Centralapparat LarmNet Version 1, som tillverkades mellan 1997-2006 har haft en fantastisk
hållbarhet. Värmeutvecklingen i den  analoga nätdelen gör dock att de här centralerna
nu har börjat att uppnå sin maximala livslängd. Om centralapparaten går sönder i en  LarmNet
version 1 anläggning, står man inför ett val att byta ut hela systemet, eller att byta ut
centralapparatens kretskort till ett nytt av modell version 2.

En uppgradering till ett kretskort med version 2 och konvertering av den befintliga programmeringen är
oftast både det mest ekonomiska, och även det snabbaste alternativet för att få igång sin
larmanläggning igen, då man vanligtvis även kan behålla de gamla undercentralerna.

Problemet uppstår om centralapparatens kretskort i en version 1 anläggning redan är trasigt. Då är det
tyvärr redan för sent för att kunna göra en konvertering av den befintliga programmeringen, vilket
innebär att all programmering måste göras om på nytt igen.

Den enklaste lösningen på problemet är att byta ut centralapparatens kretskort i tid,  innan det går
sönder, och på så sätt minimera framtida problem.

Vi har tagit fram ett prisvärt uppgraderingspaket med ett nytt kretskort av version 2 modell och en helt
ny manöverpanel med tal, vilket innebär att du bara byter ut dom delar som verkligen behöver bytas ut.
Din anläggning får ett nytt ansikte, förenklat handhavande och ett förlängt liv med tillförlitlig
strömförsörjning och larmöverföring!

Paketet innehåller ett helt nytt kretskort av version 2 modell med den senaste mjukvaran, ny switchad
nätdel och en 24V trafo som klarar dagens krav på en strömförsörjning. Dessutom får du marknadens
kanske mest unika manöverpanel med talsyntes och färgskiftning i tangentbordet.
Den nya manöverpanelen har en modern design och du kan med hjälp av statusdioden se om det finns
fel redan innan tillkoppling. Du får också som helhet ett system som kommer att kännas snabbare och
stabilare.

En tillförlitlig larmöverföring säkras av den nya mjukvaran i centralenheten tillsammans med en
larmsändare från addsecure som ansluts via en seriell kabel.


