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A teljesen alkalmazásvezérelt, 
vezetéknélküli AX Pro riasztórendszer 
most széles választékban elérhető.

EGYSZERŰSÉG AZ 
INNOVÁCIÓ ÚTJÁN

VEZETÉK NÉLKÜLI RIASZTÓRENDSZER



IVaaS
(Intruder Verification mint 
Szolgáltatás)

Az IVaaS és a Hik-Connect 
segítségével 7 másodperces videó-és 
GIF-képeket lehet fogadni, hogy 
időben ellenőrizhessük, amikor 
riasztás történik.

Tri-X & CAM-X 
vezetéknélküli 
technológia
Gyors, megbízható és biztonságos. 
A nagy teljesítményű Tri-X és CAM-X vezeték nélküli 
technológia a biztonság következő szintjét kínálja.



AX PRO központ

·Kibővítve  1600 m-ig Tri-X, és 800 m-ig
a  CAM-X átvitel

·Akár 35 órás akkumulátor kapacitás
· Intelligens automatikus párosítás

Repeater

·Wi-Fi modul
·GPRS/3/4G modul
· IPC és PIRCAM támogatás
·Tri-X & CAM-X vezetéknélküli technológia
·Hik-ProConnect / Hik-Connect
·SIA/CID protokoll

PIRCAM  mozgásérzékelő
·CAM-X vezetéknélküli technológia
·Akár 800 m átviteli távolság
·12  m érzékelési tartomány
·Kisállatvédelem: max. 30 kg
·Akár 20 fotó egyetlen GIF-be olvasztva



Üvegtörés-érzékelő

·Érzékelési tartomány: 8m
·Külső bemenet: NO / NC / impulzus számláló

Az AX PRO mozgásérzékelő sorozat csúcstechnológiával van felszerelve, 
hogy pontos és stabil mozgásérzékelést kínáljon.

PIR/Függönydetektor

·Érzékelési tartomány: 15m, 85.9°(Függöny verzió: 6.3°)
·Kisállatvédelem: max. 30 kg
·Digitális hőmérséklet-kompenzáció

Dual Technológiás 
mozgásérzékelő

·PIR + 24GHz Mikrohullámú
·Érzékelési tartomány: 12 m, 85.9°
·Kisállatvédelem: max. 30 kg

PIR-Üvegtörés-érzékelő
·Mozgás + Üvegtörés-érzékelés

·PIR tartomány: 12 m, 85,9 °

·Üvegtörési távolság: 8 m

·Kisállatvédelem: max. 30 kg

Mozgásérzékelő



Magnetic Contact
A könnyen telepíthető, intelligens távprogramozással ellátott 
vezeték nélküli mágneses nyitásérzékelő akár 1600 m hatótávú 
rádiófrekvencia átvitelre képes.

Kártyaolvasó
·Működés: Terület szerinti
élesítés/hatástalanítás

· Járőrözés támogatás

Távirányító
·LED visszajelző
·Programozható
billentyűkombináció

Mágneses rezgés és nyistásérzékelő
·Mágneses nyistásérzékelő + rázkódás
·Érintkezési rés 43 mm-ig
·Rezgésérzékelés: Magas/Normál/Alacsony
·Dőlésérzékelés: 25°-ig
·2 külső bemenet

Vezérlő eszköz
Különböző vezérlési és felhasználási lehetőségek 
a mindennapokra.

Kezelő

·Teljes érintőképernyős kivitel LED háttérvilágítással
·Programozható LED visszajelző
·Élesítés, hatástalanítás, riasztás törlése különböző területeken
·Tűzjelző, pánik és orvosi riasztás nyomógombok.
·Támogatja a kimeneti vezérlését

Normál mágneses 
nyistásérzékelő

• Kapcsolási távolság:
max. 43 mm

• 2 külső bemenet

Vékony Mágneses
nyistásérzékelő

• Érzékelési rés:
max. 52 mm

• 2 külső bemenet



Füstjelző PánikgombVízszivárgás
-érzékelő

Lakossági Iroda Üzlet

Felhasználási lehetőségek

Intelligens 
dugalj

Relé / fali 
kapcsoló

Beltéri / kültéri 
sziréna

Egyéb perifériák
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