SMS a volání

Jednoduché ovládání Snadná montáž

Bezdrátové řešení

Možnost rozšíření

Ochrání, co je vám drahé
Azor GSM mini alarm nabízí svým uživatelům plné pohodlí díky
snadnému ovládání a instalaci. Systém se zajistí a odjistí po
přiložení čipu ke čtečce. Každý čip je přiřazen jednomu z uživatelů.
Vše potřebné pro instalaci je součástí sady. Pro zvýšení ochrany
domova je možné zakoupit další rozšiřující detektory. Uživatelé
jsou informováni o nebezpečí v domě přímo na mobilní telefon.
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Komponenty systému
AZ-10K GSM komunikátor

AZ-10R Dálkový ovladač

je mozkem systému. Přijímá
hlášení z detektorů (poplach,
slabá baterie) a ty posílá uživateli
GSM sítí formou SMS a voláním.
Poplach může být signalizován
i vestavěnou sirénou. Pro snadné
ovládání telefonem má Azor
hlasové menu.

zajistí a odjistí Váš systém pouhým
stisknutím tlačítka na dálku.
V podobě přívěsku ke klíčům Vám
pomůže snadno ovládat systém
z místa, kde není čtečka čipů,
například z vozu.

Dálkový ovladač

Komunikátor
AZ-10D Čtečka čipů
je ovladačem celého systému
a reaguje na přístupový čip
AZ-10T – po jeho přiložení pošle
čtečka signál ústředně pro
odjištění či zajištění systému.
Přečtení čipu potvrdí čtečka
barevnou signálkou.

Vlastnosti systému
a GSM plug-and-play mini alarm ideální pro malé instalace
a intuitivní a snadné ovládání
a 10 bezdrátových detektorů (pohyb, otevření

dveří či oken, požár)

Čtečka čipů

a 10 uživatelů pro ovládání systému
AZ-10T Ovládací čip

a hlasové a SMS zprávy až na 10 telefonních čísel

slouží k identiﬁkaci a autorizaci
uživatele. Odjistí či zajistí pouhým
přiložením ke čtečce čipů AZ-10D.
Každý čip vysílá vlastní signál
a systém tak snadno rozezná, kdo
systém odjistil či zajistil. Přívěšek
můžete pohodlně nosit na klíčích.

a hlasová navigace pro snadnou orientaci v menu
a komunikační frekvence 433 MHz

Ovládací čip
AZ-10M Detektor otevření
hlídá otevření dveří nebo okna
nezvanou osobou. Detektor
obsahuje magnetický kontakt,
který při oddálení magnetu na
křídle dveří nebo okna vyhlásí
poplach. Hlídá rovněž případné
stržení z okenního nebo dveřního
rámu.

Detektor otevření
AZ-10P Detektor pohybu
vyhlásí poplach v případě, že
rozpozná pohyb v místnosti.
Detektor je vhodný především
do místností, do kterých je možné
vniknout více vstupy. Pohybový
detektor hlídá případné stržení
ze zdi.

Detektor pohybu
AZ-10S Detektor požáru
hlídá a reaguje na přítomnost
kouře (viditelné zplodiny hoření)
a rovněž na zvýšenou teplotu
v místnosti způsobenou požárem.
Detektor má také vestavěnou
sirénku, která lokálně upozorní
na požár.

Detektor požáru
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