
Laat niets aan het toeval over

Betrouwbare technologie 
voor al uw veiligheid

■ Voor woningen en bedrijfspanden
■ Eenvoudige bediening
■ NCP/BORG/REQ gecerti� ceerd
■ Alarm bij inbraak, brand en overval
■ Aan te sluiten op elke alarmcentrale (PAC)
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Taco Scheltemastraat 5 
2597 CP Den Haag
Telefoon 070 - 314 31 43
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Module overzicht
In het overzicht is te zien dat de NetworX centrale 
verder uitgebreid kan worden met een aantal optionele 
modules voor een nog uitgebreidere functionaliteit. 
Deze uitgebreide functionaliteit omvat o.a. draadloze 

detectie, brand- en CO-detectie, toegangscontrole, 
beheer van uw inbraakdetectiesysteem op afstand via 
telefoon of PC, alarmrapportering via GSM-melder en 
domotica-sturingen via KNX protocol.

Dealer:

NX-586E
Verbindingsmodule TX-4131

Keyfob

TX-1011
Magneetcontact

TX-2411
PIR/radar detector

TX-2211
PIR detector

TX-6212
Rookdetector

NX-534
Inluistermodule

NX-848
Draadloze ontvanger

NX-590E
IP module

NX-7440
IP/GPRS module

NX-1048
LCD bediendeel

NX-148
LCD bediendeel

NX-KNX NX-1750
Proximity lezer

NX-1701E
Proximity lezer

NX-1701E
Toegangscontrole 

module

Roger
Kaartlezer

NX-7002N
GSM module

NX-8-EUR
Centrale

NX-535N
Spraakodule

NX-216/NX-216E
Ingangsmodule

DL-900
Software

NX-507/NX-508
Uitgangsmodule



eenvoudig ingeschakeld kan worden of dat alleen de 
omtrekbeveiliging ingeschakeld wordt.
Zone- en installateursteksten zijn individueel te wijzigen. 
De code van de gebruiker kan gekoppeld worden aan 
een taal (keuze uit 10 talen). Bij het bedienen ziet men de 
tekst in de eigen taal.

Communicatie via IP/GPRS 
Voor het waarborgen van back-
up alarmering zijn er NetworX 
alarmoverdragers (NX-74xx) beschikbaar, 
om via IP en GPRS verbindingen de 
meldkamer te alarmeren. De NX-74xx 
series zijn klein van formaat en worden 
direct op de NetworX bus aangesloten. 
De nieuwe series ondersteunen 
alarmdoormelding via SIA met 
bijbehorende zone omschrijving en up/
downloaden via IP-dataoverdracht.

Hoe werkt uw 
alarmsysteem?
De NetworX detecteert ongewenst 
bezoek door gebruik te maken 
van verschillende ruimtelijk 
werkende detectoren en raam/
deurcontacten. De detectoren 
worden op strategische plaatsten in 
uw bedrijfspand of woning geplaatst. 
Wanneer iemand ongewenst uw 
pand tracht binnen te dringen, reageert 
de detector en geeft onmiddellijk een 
alarmsignaal door aan de centrale. Deze zet de 
sirene in werking en/of geeft een alarmmelding door 
aan een alarmcentrale.

NetworX is de familienaam van een groep hybride inbraakcentrales, die zowel bedraad als draadloos te 
gebruiken zijn en waarbij comfort en bedieningsgemak voor eindgebruiker en installateur centraal staat. 
De NetworX wordt geroemd om de programmeermogelijkheden voor zelfs de meest veeleisende gebruiker.
De aanleg van de NetworX betekent niet dat uw pand of woning door allerlei apparatuur wordt ontsierd. 
De zichtbare componenten hebben een discreet en mooi design en passen harmonieus in 
elk interieur.

Comfort en Bedieningsgemak

NetworX Speci� caties: NX-4SE NX-6SE NX-7SE NX-8SE NX-8+ NX-9 NX-10 NX-11
Zones (uitbreidbaar tot) 4 (8) 6 (16) 6 (16) 8 (48) 8 (192) 8 (48) 2(48)* 8 (96)
Uitbreidbaar met bedrade zones Nee Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Uitbreidbaar draadloos Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Gebruikerscodes 4 cijfers 8 40 40 99 240 99 99 99
Gebruikerscodes 6 cijfers 8 40 40 66 166 66 66 66
Partities (secties) 1 2 2 8 8 4 4 4
Logboek (# gebeurtenissen) 512 512 512 512 512 512 512 512
Maximum # codebediendelen 8 16 16 24 32 24 24 24
Maximum # modules 2 3 3 32 32 32 32 32
OC Uitgangen 2 4 0 4 4 0 0 0
Relais 0 0 2 2 2 2 2 2
Voeding 1A 1A 1A 1A 1,5 A 1A 1A 1A
Telefoonkiezer Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Lijnoverwaking Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Seriële poort Opt. Opt. Opt. Opt. Ja Opt. Opt. Opt.

*standaard 48 draadloze zones

NX-148 
Een luxe bediendeel met een groot 2x16 karakter LCD. 
Te gebruiken als één of meerdere partitie bediendeel. De 
5 extra functionaliteitstoetsen zorgen er bijvoorbeeld voor 
dat er eenvoudig ingeschakeld kan worden of dat alleen de 
omtrekbeveiliging ingeschakeld wordt. De zoneteksten en 
installateurstekst zijn individueel te wijzigen.

Paniekknop
De nieuwe platte paniekknop 
heeft een drukknop aan iedere 
zijde. Beide drukknoppen 
moeten tegelijk ingedrukt 
worden voor een alarm, 
waardoor ongewenste alarmen 
worden voorkomen. De led 
knippert ter bevestiging van 
alarm-activering.
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Luiken en rollluiken

STANDAARD

Zonnepanelen

Alarmsysteem

Garagepoort

Verlichting

Kleine electrische
toestellen

Wasmachine

Droger

Vaatwasser

Deurbellen

Verwarming

Airconditioning

Warm
watervoorziening

Sproeiers

Afzuigkap

Oven

Koel/vriescombinatie

Domotica KNX
De NetworX inbraakcentrales zijn een toonbeeld van 
modulariteit. Op iedere centrale past de zelfde bediening 
en uitbreiding. Recent is de NetworX uitgebreid met 
een KNX-koppeling, zodat u op afstand kunt monitoren, 
rolluiken kunt sluiten, lichten aan-/uitzetten. Kortom 
alles is mogelijk, door simpelweg alle KNX sensoren en 
actuatoren op één wereldwijde gestandaardiseerde 
KNX databus aan te sluiten. Dit geeft u een aanzienlijk 
besparing op de ontwerp- en installatiekosten.

De NetworX kan verder worden uitgebreid met 
kaart- en vingerlezers: de NX-1715. NetworX 
inbraakbeveiligingscentrales kunnen worden 
gekoppeld aan een PC met een gra� sche interface met 
plattegronden en meldingenoverzicht: Genix. 

Design bediendeel NX-1048
Het NX-1048 bediendeel van de NetworX is voorzien van 
een groot 2x16 karakter LCD display en pictogrammen. 
Met behulp van een overzichtelijk menu is de NetworX 
eenvoudig te programmeren en te bedienen. Het is te 
gebruiken als één of meerdere partities bediendeel. 
De 8 extra functietoetsen zorgen ervoor dat er 

Eenvoudige bediening
Het bediendeel vormt het belangrijkste onderdeel van 
de installatie voor de gebruiker. Daarom is hieraan extra 
zorg besteed. Dit uit zich in de fraaie vormgeving, 5 extra 
functionaliteitstoetsen en grote LCD scherm. Deze extra 
toetsen zorgen voor het eenvoudig in- en uitschakelen 
van de gehele installatie of alleen de omtrekbeveiliging. 
Dit geeft u de vrijheid om in uw pand of woning rond 
te lopen, terwijl iedere binnendringer van buitenaf 
onmiddellijk wordt gedetecteerd.

WAN

VPN/APN
GPRS IP

IP/GPRS module

PAC

DL-900


