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Pentru a arma sau dezarma sistemul de securitate a locuinței dumneavoastră aveți 

următoarele posibilități: 

➢ Din telecomandă  

➢ Prin SMS – pentru modele cu această funcție 

➢ Prin aplicație de telefon inteligent – pentru modele cu această funcție 

➢ Manual, din tastatura centralei sau extensiei 

 

Armarea/Dezarmarea din Telecomandă 

 

Folosirea telecomenzilor este cea mai ușoară și rapidă metodă de interacționare cu 

sistemul de alarmă, dar în același timp poate implica și anumite riscuri. 

❖ Armarea se inițiază apăsând butonul cu simbolul                          

„lacăt închis” 

❖ Dezarmarea se inițiază apăsând butonul cu simbolul                  

„lacăt deschis” 

❖ Armarea perimetrală se inițiază apăsând butonul cu simbolul 

„casă locuită sau om protejat” - (depinde de model) 

❖ Starea de panică se inițiază apăsând butonul „SOS” 

 

Evitați utilizarea telecomenzii în aproprierea persoanelor suspecte ce pot deține 

dispozitive de buruiaj/clonare.  Nu înstrăinați, chiar și pentru perioade scurte, telecomanda și 

anunțați imediat pierderea ei pentru a fi ștearsă din lista de acces a centralei. Nu se recomandă 

utilizarea de către minori. 
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   Armarea sau dezarmarea sistemului folosind SMS-urile trimise de pe orice telefon 

securizat cu parolă, amprentă, etc., este cea mai sigură metodă de a interacționa cu sistemul de 

alarmă. 
 

Pentru a arma trimiteți un SMS sub forma 

XXXX#1 

- unde XXXX este parola de 4 cifre și 1 este codul de armare. 

- între parolă și codul de alarmare se introduce simbolul # 

Centrala sistemului de alarmă va trimite un mesaj de confirmare a armării. 

 

Pentru a dezarma trimiteți un SMS sub forma 

XXXX#2 

- unde XXXX este parola de 4 cifre și 2 este codul de armare. 

- între parolă și codul de alarmare se introduce simbolul # 

      Centrala sistemului de alarma va trimite un mesaj de confirmare a dezarmării. 

 

Sistemul de alarmă răspunde la comenzile trimise pe SMS doar de la numerele de telefon 

autorizate. Pentru a adăuga sau șterge numere de telefon autorizate contactați administratorul 

sistemului de alarmare. 

 

Atenție!  centrala sistemului de alarmare nu este un procesator de text, așadar nu 

trimiteți altceva decât ceea ce se regăsește cu roșu în această pagină. Trimiterea de text de la 

un telefon autorizat poate bloca/îngheța sistemul de operare a centralei. 
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Alte comenzi prin SMS 
 

Centrala sistemului de alarma poate raspunde si la urmatoarele coduri: 

 3 – pentru armarea perimetrala de “Casa Locuita Sigura” XXXX#3 

4 – pentru a initia sistemul de alerta, echivalentul apasarii butonului SOS – de    

pe telecomanda sau de pe unitatea centrala  XXXX#4 

 

Atentie!  centrala sistemului de alarmare nu este un procesator de text, așadar nu 

trimiteți altceva decât ceea ce se regăsește cu roșu în această pagină. Trimiterea de text de la 

un telefon autorizat poate bloca/îngheța sistemul de operare a centralei. 

 

 

 

Folosirea unei aplicații de smart phone de pe un 

telefon securizat cu parolă, amprentă etc. este o altă 

metodă foarte sigură de a interacționa cu sistemul de 

alarmă. Aplicația constă, în majoritatea cazurilor într-o 

telecomandă  virtuală cu simboluri asemănătoare cu 

cele de pe telecomanda accesoriu fizic. 

Un beneficiu aferent al utilizării aplicațiilor de 

telefon inteligent este posibilitatea verificării vizuale a 

statusului sistemului de alarmare. În imaginea alăturată 

putem observa că sistemul este in statusul Disarmed – 

Dezarmat. 

 Pentru ca aplicația de smart phone să poată 

funcționa trebuie asigurat accesul la internet atât la 

locația centralei cât și la locația dumneavoastră. 
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Sistemul de alarmare, în funcție de model, poate fi echipat cu o multitudine de senzori 

sau accesorii. 

Senzorii „24 de ore” – sunt senzorii ce veghează non stop, nefiind influențați de stările de 

armare, dezarmare sau armare parțială. Din punctul nostru de vedere  senzorii 24h sunt cei mai 

importanți pentru siguranța locuinței dumneavoastră. Există o limită la cât poate fura sau căra 

un hoț cu el. Un incendiu sau o explozie urmata de incendiu pot avea consecințe devastatoare 

putând afecta structura de rezistenta a casei sau a blocului.  

Tipuri de senzori „24 de ore”  

❖ Senzori de fum 

❖ Senzori de gaz și substanțe volatile 

❖ Senzori de monoxid de carbon 

❖ Senzori de temperatură  

❖ Senzori de inundație 

Senzorii de efracție sunt influențați de starea de armare/dezarmare/armare parțială a 

sistemului: 

❖ Senzori de mișcare  

❖ Senzori magnetici pentru uși și geamuri 

❖ Senzori de vibrație pentru uși interioare și seifuri 

❖ Senzori de geam spart 

❖ Bariere infraroșu 

Accesoriile ce se pot adăuga sistemului de alarmare:  

❖ Telecomenzi 

❖ Butoane și pedale de panică 

❖ Sonerii de intrare 

❖ Prize inteligente  
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