Zabezpečovací systém iGET

• Inteligentní Smart systém
• Připojení pomocí WiFi/Ethernet
• Záloha při poplachu pomocí SMS(GSM)

SECURITY M4

• Ovládání až 300ks příslušenství
• Aplikace Android/iOS

Buďte v klidu, ať už jste kdekoliv, s inteligentním zabezpečovacím systémem iGET SECURITY M4. Je bezdrátový, s vaším telefonem komunikuje přes
WiFi a při jejím výpadku je schopen pomocí GSM zaslat SMS o poplachu. A protože si rozumí s Androidem i iOS, můžete s ním sledovat vnitřní a
venkovní IP kamery, řídit 230V zásuvky a další více než 20 typů příslušenství. Disponuje spoustou logických a speciálních funkcí a upravit jeho
nastavení můžete zatímco se opalujete třeba na pláži.
Aplikace pro celkové řízení a nastavení systému je dostupná pro Android i iOS marketu, a je k dispozici v češtině, slovenštině, angličtině, polštině,
maďarštině a dalších jazycích. Alarm M4 také automaticky stahuje a instaluje nejnovější aktualizace software/ﬁrmware ze serveru aby byl stále
aktuální. Ochrana proti sabotáži – jakmile alarm vysleduje signál, který se snaží zarušit pásmo na kterém komunikují bezdrátové detektory, ihned
vyvolá poplach. Informuje o stavu/poplachu pomocí aplikace, při poplachu navíc odesílá také SMS. Aktivace a deaktivace alarmu probíhá pomocí
klíčenek / klávesnice / RFID klíčů / aplikace v mobilním telefonu.
Obsahuje integrovanou vnitřní sirénu 100 dB. Obsahuje záložní baterii, díky tomu je alarm stále plně aktivní i při odpojení hlavního
napájení (výdrž až 8 hodin), o tomto výpadku hlavního napájení informuje uživatele pomocí aplikace. Mnoho možností nastavení
poplachových zón, každý detektor / příslušenství lze pojmenovat vlastním názvem. Obsahuje otřesový detektor pro detekci poškození
alarmu M4. Informuje uživatele pomocí aplikace, ve kterém bateriovém příslušenství dochází baterie. Toto bateriové příslušenství má
vysokou výdrž baterií až 2 roky. Tajný poplach při přepadení: Uživatel zadá kód pro vypnutí alarmu, ovšem tento unikátní kód je
odlišný od klasického a aktivuje v alarmu tichý poplach a informuje o tomto další uživatele. Dosah bezdrátových detektorů až 80 m, u
vybraných až 200m. Detektory je snadné upevnit na požadované místo. Pomocí dokoupených IP kamer můžete volně sledovat dění v
domácnosti a telefon vám ihned při poplachu zprostředkuje aktuální video.

Produkt označení: SECURITY M4
Rozměr produktu: 145 x 145 x 30 mm
Rozměr balení:
250 x 150 x 85 mm
Obsah balení:
1x M4 – centrální zabezpečovací jednotka,
1x M3P13v2 – bezdrátová dotyková klávesnice s RFID čtečkou,
1x M3P1 – bezdrátový pohybový PIR detektor,
1x M3P4 – bezdrátový magnetický senzor pro zajištění dveří / oken,
1x M3P5 – dálkové ovládání (klíčenka),
2x M3P22 – RFID klíč pro přiložení k bezdrátové klávesnici M3P13v2,
2x Napájecí adaptér pro alarm M4 a klávesnici M3P13v2,
1x Podrobný uživatelský manuál CZ, SK, EN, PL, HU

Rozměr master karton:
Kusů v master karton:
Nomenklaturní kód:
Délka záruky:
EAN:

525 x 425 x 320 mm
20
8531103000
2 roky
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