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Zabezpečovací ústředna REXhome MZ-3 WALL 

 

Zabezpečovací ústředna REXhome 

MZ-3 v provedení na zeď je základní 

prvek systému. Ústředna obsahuje 

GSM komunikátor, sirénu, záložní 

akumulátor a bezdrátový modul pro 

komunikaci s ostatními bezdrátovými 

periferiemi.     

Bezdrátová komunikace mezi 

ústřednou a periferiemi je možná 

pomocí rádiové komunikace RF 868 F1 

nebo dle nejnovějšího standardu ZigBee. 

Ústředna kromě standardních zabezpečovacích funkcí umožňuje i řízení domácí 

automatizace – spínání prvků na základě vzdáleného příkazu nebo na základě nastaveného 

podnětu.  

Provedení ústředny desktop je určené pro pevnou instalaci na zeď, pomocí montážního 

rámečku. 

Funkce: 

 Vestavěný GSM komunikátor 

 Komunikace RF 868 F1  

 Komunikace ZigBee 

 Vestavěný záložní akumulátor 

 Vestavěná siréna 

 Akustická signalizace: poplachu, zpoždění, poruch 

 Až 40 bezdrátových periferií 

 Vzdálená správa a ovládání 

 Až 10 uživatelských kódů + 5 speciálních 
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 Pravidelná kontrola bezdrátových periferií 

 Až 20 schémat automatizace 

 Až 10 scénářů automatizace 

 Rámeček pro snadnou montáž na zeď 

 Ochranný kontakt vůči zdi 

 Splňuje EN50131 

Specifikace: 

 Napájení: 9V nebo 12V 1A (adaptér přiložený) 

 GSM komunikátor: 3G komunikace, SMS 

 Vysílací radiová frekvence: ZigBee 2,4 GHz, RF 868 MHz F1 

 Výkon sirény: 95 dB/m 

 Vestavěný záložní akumulátor: doba zálohy 16 – 26 hodin 

 Lokální programování LAN 

 Max. počet periferií: 40 

 Max. počet uživatelů: 10 + 5 

 Dělení: Úplné zajištění, Částečné zajištění 

 Komunikace s PCO: GSM CID, IP CID, IP SIA, SMS CID 

 Pracovní teplota: -10° až 50°C 

 Pracovní vzdušná vlhkost: až do 85% ne-kondenzační 

 Rozměry: 260 x 176 x 30 

 


