
System 2000 - Alarm app



App’en kan give dig detaljerede informationer om aktuel status på hver eneste alarm. 
Herunder prioritet udringningstype, værdien af alarmen og områdebeskrivelse.



Overvåg og kvittér dine alarmer med 
S2 Alarm app

Med S2 Alarm app kan du se dine alarmer øjeblikkeligt, 
og har mulighed for at kvittere dem med det samme.
 

En lang række funktioner
Med alarm app’en får du en lang række brugbare og  
nyttige funktioner til hverdagen. Når en alarm kom-
mer fra en pumpestation eller et andet anlæg, vil du  
hurtigt og nemt i app’en kunne skabe dig et overblik over  
alarmerne, og få informationer om, hvornår alarmerne  
er opstået, kvitteret og afmeldt.

Detaljerede informationer
App’en kan give dig detaljerede informationer om aktuel 
status om hver eneste alarm. Herunder prioritet, udring-
ningstype, værdien af alarmen og områdebeskrivelse. 

Hvis du ønsker at se historikken for det pågældende  
område, er dette også muligt. Her vælges blot om-
rådet – og herefter vil det være muligt at få vist 
de seneste alarmer, der har været i området.  
S2 Alarm app er tilgængelig på smartphones baseret på 
Apples IOS og Googles Android system.

Realtime information
S2 Alarm app kan give brugeren aktuel information 
om hvor, hvornår og hvor mange alarmer, der er på de  
enkelte anlæg. Desuden kan brugeren også se, om  
alarmen er afmeldt.

Kvittering
Når alarmen er opstået i alarmlisten, forsvinder alarmen 
ikke fra listen, før den er kvitteret og afmeldt.

Forbindelse
Alarm app’en kan bruges så snart mobilenheden er på 
nettet. Alarmerne bliver sendt ud i en cloud, så enheden 
behøver ikke direkte forbindelse til det lokale netværk.
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