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Larmsändare | SMS · GSM · TAL

› GSM baserat larm
› Batteribackup
› Fordonsanpassat
› Tre larmingångar
› Larm via SMS eller 

samtal
› Medhörning

Snabbfakta:

ZEUS
Kompakt, kraftfull och kostnadsvänlig 
Larmsändaren Zeus är en enkel men kraftfull larmsändare, i för-
sta hand framtagen och anpassad för fordonsbruk och mobila 
applikationer. Zeus, som i den grekiska mytologin är namnet på 
himlens härskare, använder GSM nätet för kommunikation med 
omvärlden. För att säkerställa att larm når fram kontaktas berör-
da via såväl SMS som genom uppringning. Detta är en dubbel 
säkerhet som är användbar särskilt när nätet är högt belastat. 
Vid mottaget larm kan det larmade objektet positioneras med 
hjälp av GSM positioneringstjänster som operatören erbjuder så 
som Telia Friend Finder eller Tele2 Street Smart. 

För fordon och mer
Även om Zeus är framtagen för fordonsinstallation är den tack 
vare en attraktiv prisbild ett 
intressant alternativ för fasta 
larm- och övervaknings-
objekt. Zeus har tre larm-
ingångar och styrs och 
programmeras via SMS. 
Den är inrymd i en 
diskret plastlåda med 
inbyggd antenn och 
installeras med två 
skruvar. En extern 
batteribackup medföl-
jer vilket gör produkten till 
en fristående larmlösning 
som i upp till 10 timmar klarar sig utan 
extern strömförsörjning. Detta är användbart  i 
många lägen, tillexempel om man vill övervaka en släpvagn eller 
om en förövare bryter den normala strömförsörjningen i fordonet 
för att tysta det ordinarie larmet.
 
Zeus levereras med kablage anpassat för fordons-
montage samt en kompakt mikrofon som kan 
placeras på lämpligt ställe. Zeus kan användas 
parallellt med ett inbyggt bil- eller båtlarm som 
ett tyst larmkomplement för att kontakta ägaren 
när det ordinarie larmet larmar. 

Batteribackup



Du kan antingen aktivera enheten genom en slutande/brytande 
ingång med programmerbar tillslagsfördröjning eller genom att 
skicka ett SMS till Zeus.

Flera larmvägar ger säkrare funktion
När någon av de tre ingångarna aktiveras så skickar enheten 
SMS till behöriga kontaktpersoner varefter Zeus ringer upp 
kontakterna på larmlistan. Detta fyller två funktioner, om SMS 
nätet är överbelastat så har röstsamtal ofta en högre prioritet, 
dessutom ger det möjlighet att vid uppringning höra vad som 
sker på installationsplatsen tack vare den medföljande mikrofo-
nen. SMS-meddelanden kan utformas med valfri text där du kan 
ange valfri text för vardera av de tre ingångarna. 

Användbara extrafunktioner
Om du använder Zeus i ett fordon med 12 V strömförsörjning 
via batteri kommer den att skicka ett lågbatterilarm via SMS när 
batterispänningen sjunkit ned till 11 volt i mer än 40 sekunder.  
Och om du är osäker på om du aktiverat larmet kan du ringa 
till enheten, om den är aktiverad så svarar den och du kan höra 
vad som händer på platsen, om den är inaktiverad så kommer 
samtalet inte att besvaras. Du kan även kontrollera statusen 
genom att skicka ett SMS, du får då ett SMS som dessutom 
innehåller information om signalstyrkan på platsen. De enda 
som har behörighet att hämta meddelanden från enheten eller 
konfigurera den är de telefonnummer som finns på larmlistan, 
övriga samtal och SMS förkastas. Upp till fem olika användare 
kan anges.

Hitta objektet
Tack vare tjänster som Telia Friend finder eller Tele2 Street Smart 
så kan du lokalisera objektet inom en radie på omkring 100 m 
beroende på var närmaste basstation finns. Observera att så-
dana tjänster kan kosta extra, kontakta din operatör för aktuell 
prisuppgift. 



Zeus, himlens härskare 
i grekisk mytologi. Även 
om namnet förpliktar så 
är larmsändaren Zeus 
en kraftfull produkt som 
använder luften för att för-
medla sitt budskap. Zeus 
är ett kompakt larm som 

kan förbättra eller kom-
plettera inbrottsskyddet i 
fordon, båtar, containers, 
byggbaracker osv. Tack 
vare ett attraktivt pris är 
det främst fantasin som 
sätter gränsen för var pro-
dukten kan användas. 



Ovanstående specifikationer kan ändras utan föregående information

Teknisk specifikation ZEUS SMS sändare
› frekvensområde:  900/1800 MHz
› aktivering  SMS eller slutande/brytande kontakt 
 med programmerbar tillslagsfördröjning
› ingångar 2 st aktiveras genom jordad ingång
 1 st aktiveras genom spänningsatt   
 ingång
› backupbatteri plastkkapslat 8V, 0.6 Ah;
› rekommenderad säkring 3A › 
› matningsspänning:  10-24 VDC (intermittent upp till 30 V)
› strömförbrukning vid larm upp till 250 mA
› strömförbrukning vid stand-by upp till 40 mA
› temperaturområde:  -20 - +55° C  (funktion ned till -30°C)
› kapsling:  plast
› vikt:  120 g (320 g med batteribackupen)
› mått:  114 x 78 x 32 mm


