Inim Smartliving is een totaal andere kijk op inbraakbeveiliging. De Inim panelen zijn
ontwikkeld op Veiligheid, Functionaliteit, Gebruikersgemak en innovatie. Met de nieuwe
technieken en Touchscreen bediendelen heeft Inim een stempel gedrukt op de inbraakwereld
en een nieuwe standaard gezet.
Het systeem heeft verschillende bediendelen voor verschillende toepassingen
Het 7" touch screen Evolution van het Smartliving systeem is het Paradepaardje van INIM. Dit is meer
dan alleen een keypad. De geïntegreerde wifi, IP en bus aansluiting zorgen voor een eenvoudige
koppeling met 1 of zelfs tot 10 smartliving alarmpanelen. Toegang tot internet, e-mail, bekijken van
camerabeelden, sturen van poorten, rolluiken of verlichtingen zijn maar enkele van de extra
functionaliteiten die dit keypad te bieden heeft. Daarnaast zijn er de eenvoudige 7" en 4,3" Alien
Touchscreen bediendelen. Hiermee kunnen de meest belangrijke acties worden uitgevoerd. Dit zijn
oa. Schakelen van het alarm, uitgangen activeren en KNX Domotica aansturen. Standaard zijn deze
bediendelen voorzien van een Proximity lezer. Hiermee kunnen tot 3 acties worden uitgevoerd.
Tevens zijn de Alien bediendelen voorzien van een micro SD card reader. Hierdoor wordt het
bediendeel in rust een digitaal foto lijstje. Voor situaties waar een touchscreen niet gewenst is heeft
Inim ook standaard bediendelen met druktoetsen of softtouch toetsen. Ook deze bediendelen zijn
geschikt om meerdere acties uit te voeren dan alleen het alarm te beheren echter wel wat beperkter.
Tevens is er losse Proximity lezer verkrijgbaar hiermee kunnen deuren, poorten en rolluiken worden
open gestuurd. Uiteraard kunnen deze lezers ook het alarm in en uitschakelen.
Centrales en aansluitmogelijkheden
Inim heeft de inbraak wereld veranderd door anders te zijn. Conventionele Inbraak panelen hebben
een x aantal ingangen en uitgangen. De Smartliving panelen hebben Terminals. Dit betekend dat
iedere aansluiting kan worden geprogrammeerd al ingang, dubbele ingang, uitgang of bewaakte
uitgang. De ingangen kunnen volledig vrij worden geprogrammeerd als: NO, NC, EOL en DEOL.
Tevens kunnen de weerstanden van EOL en DEOL volledig vrij worden ingesteld. Hierdoor leent Inim
zich ook prima om bestaande panelen te vervangen. De centrales zijn leverbaar met max. 15, 50 of
100 terminals. Deze panelen zijn (EN) gekeurd en combineren een traditioneel alarmsysteem met
uitgebreide home automation functies. SmartLiving is doormiddel van een module direct te koppelen
met KNX Domotica. Hierdoor kunt u via het Alien en Evolution bediendeel alles domotica besturen.
Alles gebeurt op data niveau hierdoor blijft de beveiliging gewaarborgd. Zo kan er bij alarm alle
verlichting aan gaan of zelfs knipperen. Bij uitschakelen kunnen rolluiken automatisch worden open
gestuurd. De mogelijkheden zijn onbeperkt.
Doormeld mogelijkheden
Een goed inbraak systeem kan niet zonder doormelding. Het Inim paneel is standaard voorzien van
een PSTN Kiezer voor doormelding naar een meldkamer. Door het plaatsen van de SmartLogo30 kan
er via spraak worden doorgemeld naar een Mobiel of privé nummer. Het unieke aan de SmartLogo30
is dat deze tot wel 483 berichten kan opslaan. Doordat iedere zone een aparte wordt doorgemeld,
kan de gebruiker direct loze meldingen uitsluiten. Als er maar 1 zone in alarm komt is de kans klein
dat er (nog) iemand in het pand bevindt. Indien de PSTN lijn niet aanwezig is of loopt via een voiplijn
van de internetprovider. Kan er als primaire of back-up doormelding de Nexus GSM-module worden
geplaatst. De Nexus werkt voor doormelding naar de meldkamer als in combinatie met de SmartLogo
spraakmodule. Tevens ondersteunt deze doormelding via SMS berichten. Door SMS commando's te
sturen naar de Nexus is het systeem ook te beheren via SMS berichten. Hiermee kan bv. het systeem
worden in en uitschakelt, als uitgangen sturen. Met de Nexus/G is het ook mogelijk om via GPRS
door te melden naar de Meldkamer. Uiteraard kan een vooruitstrevend merk als Inim niet zonder IP
mogelijkheid. De SmartLan/S maakt het mogelijk om door te melden naar de meldkamer.

Tevens kan er doormiddel van de Android en iOS Alien Mobile App ook verbinding worden gemaakt
met Tablet of SmartPhone. Hierdoor zijn kan het hele systeem worden beheerd en bedient. Met de
SmartLan/G kan er bij alarm een email met bijlage worden gestuurd. Daarnaast heeft de SmartLan/G
een interne webserver. De webserver maakt het mogelijk om vanaf iedere PC, Notebook, Tablet of
SmartPhone, doormiddel van een webbrowser verbinding worden te maken.
Domotica
Steeds meer mensen kiezen voor een domotica systeem. Doormiddel van harde contacten is het
eenvoudig om dit systeem te koppelen met een Domotica systeem. Echter als er veel meldingen
moeten worden doorgemeld naar het Domotica systeem, kost dit ook veel uitgangen. Het meest
gebruikte domotica protocol is KNX. Dit wordt gedragen door alle grote merken. Inim een KNX
module om het alarm systeem en de domotica volledig met elkaar te integreren. Er wordt volledig op
Data niveau gecommuniceerd, hierdoor zijn er geen overbodig veel uitgangen nodig. Ook kan het
SmartLiving systeem met het KNX systeem worden in en uitgeschakeld.

