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Pacotes de serviços Recursos

 • Sinalização sem fio rápida, confiável e segura

 • Monitoramento remoto e controle via  
web/celular

 • Programação remota fácil

 • Automação doméstica e gerenciamento  
de energia

 • Monitoramento por vídeo

 • Não há necessidade de fonte de alimentação  
separada

 • Diagnóstico de fácil leitura

 • Atualizações OTA

 • Sinalização da central de monitoramento  
CID e SIA

 • Comercial

 • Comercial Plus

 • Interativo

 • Interativo + Automação

 • Interativo Ouro

 • Habilite relatórios sem fio de alarmes e outros eventos do sistema 
usando a rede sem fio 3G (celular) e a Ethernet de banda larga

 • Configure e ofereça suporte a instalações a partir de qualquer navegador ou 
smartphone usando as ferramentas de suporte para web e celular habituais 
e fáceis de usar da Alarm.com, como o portal para parceiros e o MobileTech

 • Habilite o monitoramento e alertas interativos da Alarm.com para usuários finais

 • Integre os serviços de automação doméstica e gerenciamento de 
energia da Alarm.com aos recursos Z-Wave integrados do SEM

Módulo de expansão 
do sistema

ADC-SEM-200

O módulo de expansão do sistema (SEM) de caminho duplo da Alarm.
com é a solução mais econômica e abrangente para migrar os painéis 
Honeywell/ADEMCO VISTA-10P, VISTA-15P, e VISTA-20P compatíveis 
para os serviços interativos premiados da Alarm.com. O SEM de caminho 
duplo suporta a rede celular 3G e Ethernet de banda larga opcional. Isso 
garante o maior ciclo de vida com o serviço mais seguro e confiável.

DIMENSÕES DA ESTRUTURA (C × L × P)

19,05 × 11,43 × 3,81 cm (7,5 × 4,25 × 1,5 pol.)

MATERIAL DA CAIXA

Plástico ABS de alto impacto

COMPATIBILIDADE

Honeywell/ADEMCO VISTA-10P, VISTA-15P
e VISTA-20P e painéis equivalentes

REQUISITOS DE ALIMENTAÇÃO

12V nominal, 130 mA (contínua)
2000 mA (picos instantâneos
máximos da bateria do painel)

REDE CELULAR

3G

INTERAÇÕES DO PAINEL

Três conexões de barramento do teclado, 
alimentação de 12V
e aterramento para a bateria do painel

INDICADORES DE MÓDULO DA ALARM.COM

Um LED de status de comunicação de módulo/
painel
Um LED de energia do módulo, um LED de 
automação,
Três LEDs de status de comunicação sem fio

INDICADORES DA PLACA DE CIRCUITO SEM

Um LED de LAN, um LED de processador,
Um LED de falha de COMUNICAÇÃO

FREQUÊNCIA Z-WAVE

908,4 MHz (EUA), 868,4 MHz (UE), 921,4 MHz 
(Austrália-Nova Zelândia, Peru e Chile)

CONDIÇÕES DE TEMPERATURA

De 0 a 49 °C (de -32 a 120 °F)

TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO

De -34 a 60 °C (de 30 a 140 °F)

CONDIÇÕES DE UMIDADE

Umidade relativa de 90% (sem condensação)

OPERADORA

AT&T

ESPECIFICAÇÕES

NÚMERO DO MODELO

VISTA


