A 2GIG oferece a mais avançada tecnologia de automação sem fio,
monitoramento e sistemas de controle residenciais. Um sistema
moderno totalmente integrado, intuitivo de usar e fácil de instalar.
Hoje podemos oferecer aos nossos clientes o que eles sempre
quiseram em um sistema. Com mais de um milhão de painéis
Go!Control vendidos, chegou a hora de ver o que a 2GIG Linear pode
fazer por você e pelo seu negócio.
Agora contamos com o apoio da Linear, outro gigante da indústria,
para desenvolver os produtos de segurança e automação residencial mais inovadores do mercado. Tecnologia 2GIG … Venha
conhecer o que entusiama os nossos distribuidores e preocupa os
nossos concorrentes.

e
MELHOR DA EXPOSIÇÃO
Seu dealer está

SEMPRE INOVANDO.

COMO A SEGURANÇA RESIDENCIAL DEVERIA SER.
Touch Screen LCD
revolucionária no setor

A touchscreen colorida e de fácil utilização
coloca diversos controles de segurança e
automação residencial na ponta de seus dedos.
•
•
•
•
•
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•
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Painel secundário
TS1

236467X2

Verificar o sistema existente e o status do sensor.
Armar e desarmar o sistema de qualquer lugar.
Visualizar atividades recentes do sistema e do sensor.
Personalizar as configurações de notificação e adicionar ou
excluir destinatários de seu catálogo de endereços online.
Receber alertas de alarmes, faltas de energia elétrica,
tempestades e outros eventos de sistema importantes.
Defina e configure seu projeto, atividades e situações
específicas de acordo com as suas necessidades ou de
acordo com o que deseja monitorar na sua residência,
empresa ou propriedade.
Saber quando o sistema foi armado ou desarmado e o
usuário responsável por isso.
Receber um lembrete para armar se o sistema não for
armado no horário habitual.

Especificações sujeitas a alterações sem aviso. Recursos remotos disponíveis com módulo
de rádio celular ativado através de seu provedor de serviços interativos.

GERENCIAMENTO

O futuro da interatividade, controle
e automação para a sua casa,
disponível hoje!
O sistema Go!Control facilita o
controle de centenas de dispositivos
diferentes Z-Wave pela casa
incluindo o sistema de ar condicionado/aquecimento, aparelhos
domésticos e iluminação. Acesse-os
através do painel de controle ou de
forma remota, através de seu
provedor de serviços interativos.

SERVIÇOS REMOTOS

Esteja sempre no controle,
remotamente, gerenciando seu
sistema do computador ou de
qualquer smartphone ou tablet
com iOS, Android ou Blackberry.

TERMOSTATOS

FECHADURAS

MÓDULOS DE
APARELHOS/LÂMPADAS ILUMINAÇÃO

CÂMERA EM
ALTA DEFINIÇÃO

PRONTO PARA O FUTURO

Não precisa se preocupar com o
software do painel ficar desatualizado. Com a nossa função
Over-the-Air, seu painel pode ser
tualizado com o software mais
recente via rádio celular ou cabo de
atualização.

VISOR DE DATA, HORA E CLIMA
O painel passa data, hora e previsões climáticas em
tempo real. Fornece alertas de tempo ruim em caso
de tornado, tsunami ou incêndio.

