
 

 

IFT konverteringsprint (Thor/G4S S20) udgår af ARAS NOX produktsortiment 
 
 
IFT produktet blev lanceret i 2007, og kan konvertere S-ART moduler til NOX systemet.  
IFT konverteringsprintet blev udviklet af SHJ Elektronik og produceret af NOX Systems på foranledning af 
SHJ Elektronik. NOX Systems har ikke nogen erfaringer med produktet, og kan ikke give os den fornødne 
hjælp til produktet. ARAS har ej heller særlig stor viden om IFT og S-ART ’er, derfor har vi i fællesskab 
besluttet at stoppe salget af IFT produktet, da vi ikke kan yde en tilfredsstillende support på produktet. 
 
 
Vi har reserveret de sidste IFT konvertere som reservedele, således kan vi levere et begrænset antal hvis 
der skulle opstå en akut situation hvor det er nødvendigt at erstatte en eksisterende IFT.  
 
 
IFT understøttelse i NOX software vil være tilgængelig til og med R8. Hvis man ønsker at benytte IFT 
efterfølgende, vil det være nødvendigt at forblive på den eksisterende NOX Software version. 
 
 
Vi er bekendt med at der kan være visse udfordringer med konverteringerne. Det er kun muligt at udskifte 
defekte moduler, med samme type og det er kun muligt at have én type S-ART pr. konverteret S-ART BUS.  
Derfor tilbyder vi ved fysisk udskiftning af S-ART til NOX IO4 en ekstraordinær rabat på 40%. 
 
 
Ved en udskiftning til NOX komponenter bringes kundens installation op på et niveau der lever op til 
nutidens standarder, og sikringsanlægget bliver samtidig fremtidssikret. Mange af disse Thor/S20 anlæg der 
stadig sidder ude omkring i landet er ved at have nået en alder, hvor en udskiftning af komponenterne vil 
være en mere langtidsholdbar løsning, end en konvertering. Det er i mange tilfælde muligt at genanvende 
kablingen da BUS strukturen minder om den NOX systemet benytter. Det vil også kunne minimere 
installationsomkostningerne. 
 
 
Salg og Support af Prisma og Seculon Konverterne vil fortsætte uforandret, da vi har fuld support fra NOX 
Systems på disse produkter. 
 
 
Henvendelser vedrørende ovenstående meddelelser bedes rettet til Michael Gelvan på +45 70 27 40 90, 
eller pr. mail til info@aras.dk  
 
 
Med venlig hilsen 
ARAS Security A/S 
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