
Med säkerhetsroutrarna NENA och PANGEA lägger du grunden för en säker kommunikations
lösning för övervakning och fjärraccess, som lever upp till säkerhetsbranschens högt ställda krav. 
Beroende på kundens behov kan du erbjuda extratjänster till både NENA och PANGEA. 

Dualtechs egenutvecklade säkerhetsroutrar ger en flexibilitet med optimala lösningar. 
Med våra routrars grundfunktioner och extra tjänster kan såväl enstaka larmsystem, 
som anläggningar med flera system, kopplas upp. Med våra extra tjänster kan du 
bland annat erbjuda VPN-uppkopplingar och branschens certifierade säkerhets-
klasser för inbrottslarm och brandlarm. Det finns alltid en lösning som uppfyller de 
absolut högsta säkerhetskraven.

Tjänster som ger fler 
säkerhetsfunktioner.

dualtech.se   |   info@dualtech.se   |   +46 (0)31 775 63 80

EA
GL

E E
YE

 RE
MO

TE
 CO

NT
RO

L
AL

AR
M 

CO
MM

UN
IC

AT
ION

CE
RT

IFI
ED

 
SM

S
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& belysning CCTV

Brandlarm

Inbrottslarm

Passersystem
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Såväl NENA som PANGEA stöder samt-
liga PRO-tjänster knutna till vår smidiga 
EasyWebManager-portal, där du också han-
terar all konfigurering. Med grundtjänsten 
EagleEye ges både du som installatör och 

slutkunden möjligheten att genom vår appfunktion få total överblick över 
larmsystemet i mobilen, läsplattan eller datorn. Fjärrstyrning, push-notiser 
och automatisk information via e-post är några av PRO-tjänsterna som 
både underlättar och effektiviserar för både dig och kunden.

4Groutrarna stödjer samtliga PROtjänster.

Både NENA OCH PANGEA erbjuder VPN som tillval. Med ett virtuellt privat 
nätverk skapas en helt säker kommunikationstunnel mellan två punkter 
i icke säkra data nätverk och ger ett extra skydd för kommunikationen 
så att den inte går att hacka för utomstående. NENA 4G Security Router 
erbjuder stöd till ett VPN, medan PANGEA kan tilläggsutrustas med upp 
till fyra separata VPN.

En kommunikationstunnel för extra trygghet.

Både NENA och PANGEA har automatisk uppkoppling mot mobilnät 
med roamande funktion. Det integrerade SIM-kortet är en förutsättning 
för en stabil och säker uppkoppling. För den som vill ha en extra hög 
GSM- säkerhet finns XtraSIM. Det är ett extra SIM-kort som ser till att 
anläggningen automatiskt kopplar upp till ett utvalt back-up-mobilnät 
hos en annan operatör, om vår ordinarie operatörs centrala system mot 
all förmodan skulle drabbas av en driftstörning. Med XtraSIM möts de 
absolut högsta kraven på upptid via GSM-nätet.

Maximal säkerhet med backupmobilnät.

Med NENA och PANGEA 4G Security Router öppnar du upp för flera avan-
cerade larmsändarfunktioner. NENA har ingångar som kan aktiveras och 
skicka larm till Larmcentral via TCP/IP protokoll och e-post. PANGEA har 
dessutom en Capture Dialler-utgång som hanterar analogt larm protokoll 
från anslutet inbrottslarm och konverterar till TCP/IP-protokoll för  
överföring till Larmcentral. 

Larmsändarfunktioner för inbrottsoch brandlarm. 
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Alarm  
Communication
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SMS

Med SMS-tjänsten skickas larmen vidare  till en  
eller flera utvalda  mottagare, som i realtid får  
larm informationen och kan agera direkt.

Larminformation vidarebefordras direkt via SMS.

PANGEA har branschcertifieringarna Larmklass 1-4 
enligt SSF 114 som tillval, liksom SBF 110 för brandlarm. 
Det gör att du fullt ut kan anpassa lösningen till kundens 
säkerhetskrav.

Certifieringar Larmklass 14 och Brand.

Certified


