
StarterKit Cam


Zestaw antywłamaniowy z wizualną weryfikacją alarmów


Szybkie połączenie z firmą 

ochroniarską

Zautomatyzowane 

bezpieczeństwo ze 

scenariuszami inteligentnego 

domu

Trzy kanały komunikacji, aby 

zawsze pozostać online

Seria animowanych zdjęć do 

weryfikacji alarmów

Szyfruje dane i wykrywa zakłócenia 
radiowe

Przekazuje sygnal w zaledwie 0,15 
sekundy

Chroń swój dom przed włamaniem


StarterKit Cam natychmiast powiadamia Ciebie i twoją firmę 

ochroniarską w przypadku włamania do domu. W ciągu 9 

sekund od natychmiastowego alarmu ruchu otrzymasz 

zdjęcia, aby ocenić sytuację.



Kontroluj swój system bezpieczeństwa z dowolnego miejsca 

na świecie za pomocą smartfona. Nie martw się o 

zakłócenia w sieci. Hub pozostanie na straży twojego mienia 

dzięki zapasowej baterii i 2 kartom SIM.

Najlepsza ochrona mienia

Hub 2 zarządza wszystkimi urządzeniami Ajax w systemie, aby 

ostrzegać użytkowników o otwartych drzwiach, rozbitych oknach, 

zagrożeniu pożarowym i zalaniu. Jeśli zlodzieje włamują się do 

Twojego domu, Hub 2 natychmiast przesyła zdjęcia z czujnika 

MotionCam i powiadamia firmę ochroniarską o wlamaniu. Nie musisz 

żyć pod stałym nadzorem kamer, żeby wiedzieć, co się dzieje w 

twojem mieszkaniu. 

Dla domu i mieszkania

Dla biura

Dla sklepu
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Natychmiastowe wysyłanie 
alarmów

Zestaw StarterKit Cam składa się z czterech urządzeń


Komunikację pomiędzy czujnikami a centralą zapewnia 

technologia radiowa Jeweller. Zapewnia komunikację w 

odległości do 2000 metrów. Jeweller eliminuje zastępowanie i 

przechwytywanie sygnału radiowego, szyfruje wszystkie dane i 

jest w stanie wykryć zagłuszanie. Jeśli dojdzie do incydentu, 

czujnik w ciągu 0,15 sekundy przesyła alarm do huba, a 

następnie wysyła go przez jeden z czterech kanałów 

komunikacyjnych (Wi-Fi, Ethernet, WCDMA i GSM) do 

smartfona właściciela i zaufanej agencji ochrony.

Maksymalna odległość między 
centralą a czujnikami - do 2000 m

Hub 2

DoorProtect SpaceControl

MotionCam

Hub kontroluje wszystkie urządzenia systemu 

bezpieczeństwa. I powiadomi Cię o każdej 

aktywności w domu za pomocą powiadomień 

push, SMS i połączeń telefonicznych.


Kontaktron natychmiastowo reaguje na otwarcie 

drzwi lub okna. To pierwsza linia obrony waszego 

mieszkania. Można zainstalować na każdym typie 

drzwi.

Pilot do sterowania systemem uzbraja i rozbraja 

system. W nagłej sytuacji naciśnij przycisk 

alarmowy, aby wezwać patrol firmy ochroniarskiej. 

Czujnik ruchu reaguje na nieautoryzowane 

włamanie do chronionej przestrzeni i robi serię 

zdjęć, aby potwierdzić alarm.



