
Evo192 
Sistema de alta 
segurança e controlo 
de acessos 
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Perspectiva global 

• Sistema de segurança expansível até 192 zonas 

• Controlo de acessos (até 32 portas) 

• Suporta comunicador de voz plug-in (VDMP3) 

• Suporta o módulo comunicação internet (IP100) 

• Multibus (apenas EVO192) 

– Permite fazer simultaneamente a actualização do firmware de 
vários módulos idênticos através da linha de dados 



Características EVO192 

Número máximo de zonas 192 

PGMs disponíveis (on-board) 5 

Partições 8 

Códigos do utilizador 999 

Nº máximo de módulos Bus  254 

Multibus  



Características standard 

• 8 entradas de zona (16 com ATZ) 

• Bateria de reserva para relógio interno 

• Push-button para activar a saída auxiliar 

• Push-button para efectuar um software reset 

• WinLoad / NEware: suporta conexão directa com 
306USB ou CONV3USB 

• WinLoad / NEware: suporta conexão TCP/IP  com 
IP100 



Módulos teclado 

• K641: Teclado LCD azul com 32 caracteres 

 

 

 

• TM50:TouchScreen 
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Os sistemas EVO incluem uma solução para controlo de 
acessos 

• Use a sua base de dados dos utilizadores da central (999 cartões)  

• Gere  acessos até 32 portas  

• 16 níveis de acesso  

• 32 horários (EVO192) 

• Horário de férias: 1 ano 

• Leitores simples a 4 fios  e módulos de acesso 

• Log de eventos de acesso 

Controlo de acessos 



RTX3. Módulo de expansão sem fio bidireccional      
Magellan  

• 32 zonas por cada módulo 

• Até 999 comandos remotos com um módulo 
único (pode ser programado pelo instalador e 
utilizador principal) 

• 8 PGMs sem fio 

• Actualização firmware local 

• 3 saídas PGM por fio e 1 opcional 

• Suporta integralmente todos os transmissores 
Magellan, entre os quais MG-2WPGM e MG-
REM2 

RTX3 



Módulos de expansão wireless 

MG-PMD1P 

MG-DCT10 

MG-PMD85W 

MG-2WPGM 

• Comandos remotos  

• Detectores de movimento 

• Contactos magnéticos 

• Detectores de fumo  

• PGM sem fio 

 

 

 
MG-REM2 



Módulo Internet (IP100) 

• Controle e monitoriza a central através de uma rede IP 
(LAN/WAN/Internet) 

• Receba notificações sobre  armar/desarmar do 
sistema via email 

• Receba notificações sobre alarmes do sistema via 
email 

• Faça as actualizações do firmware da central, dos 
módulos ou do IP100 através da internet 

• Visualize o estado, arme, desarmea central através de 
um browser de internet 

• Suporta IP estático ou dinâmico 

• www.paradoxmyhome.com (DNS Paradox)   

http://www.paradoxmyhome.com/


Comunicador de voz plug-in (VDMP3) 

• Liga até 8 números de telefone por cada partição 
para relatar eventos através de mensagens pré-
gravadas  

• Arma/desarma o  sistema à distância via telefone 

• Controla as PGMs e alterna as teclas utilitários à 

distância através de telefone  

• Menu controlado por voz 

• Actualização firmware 

 VDMP3 



Módulos disponíveis & Acessórios principais  

• ZX8:  Módulo de expansão 8 zonas  

• PGM4:  PGM Módulo de expansão 4 PGMs 

• PCS250:  Transmissor bidireccional GSM/GPRS 

• PS17:  Fonte de alimentação supervisionada 

• 307USB  Interface de ligação directa 

• CONV4USB Kit RS-232/RS-485 

 



Obrigado 


